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26 
• 

ŞUARA SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure adını, “şuara" kelimesinin geçtiği 224. ayetten alır. 
Nüzul zamanı: Konu, üslup ve ilgili rivayetler, surenin Mekkî döne¬ 

min ortalarında indiğini gösteriyor. İbn Abbas'a göre önce Ta Ha Su¬ 

resi, sonra Vakıa suresi, ardından da Şuara Suresi nazil olmuştur. 
(Ruhu'l-Meani, C. XIX. S. 64). Ta Ha Suresi nin Hz. Ömer'in (r.a) Isl¬ 

âm’a girmesinden önce indiği bilinmektedir. 
Konular. Surenin temelinde, Mekke kafirlerinin şu veya bu baha¬ 

neyle Hz. Peygamber (s.a) tarafından tebliğ edilen İslâm Mesajı'nı ıs¬ 
rarla reddedişleri yatmaktadır. Zaman oluyor ki, Hz. Peygamberin, 
(s.a) peygamberliğini isbat için kendilerine "ayet" getirmediğini (mu¬ 
cize göstermediğini) söylüyorlar: zaman oluyor, ona şair ve kahin eti¬ 
keti vuruyorlar ve mesajıyla alay ediyorlar, zaman oluyor, onun pe¬ 
şinden gidenlerin bir-kaç akılsız genç, ya da yoksullar ve köleler ol¬ 
duğunu, buna karşılık misyonun halk için gerçekten bir değeri ol¬ 
muş olsaydı, soyluların ve ileri gelenlerin onu öncelikle kabul etme- 

' sinin sözkonusu olduğunu söyleyerek, misyonunu eğlenceye alıyor¬ 
lardı. Sonuçta, bir yanda Hz. Peygamber (s.a), kendilerine inançları¬ 

nın hatalarını akli delillerle ve tevhld ve ahiret akidesini kanıtlama ça¬ 
balarıyla yorulur ve yıpranırken, kafirler beri tarafta, birbiri ardısı- 

ra, inatlarını çeşitli biçimlerde sergilemekten bıkmıyorlardı. İşlerin 
bu şekilde gitmesi, Hz. Peygamber e (s.a) büyük acı ve üzüntü veri¬ 

yordu. 



8 TEFHİMU'L KUR’AN 26 / Şuara Suresi 

Sûre nin indiği dönemde Mekke'de durum buydu. Dolayısıyle 
Sûre, anlam bakımından şu ifadelerle Hz. Peygamber i (s.a) teselli 
ederek başlamaktadır: “Onlar adına niye kendini tüketirsin? Eğer 
bu adamlar sana inanmıyorlarsa, bu hiç bir “ayet” görmediklerinden 
değil, inatlarından dolayıdır. Onlar, akla ve mantığa kulak vermez, 
başlarını aşağılık içinde eğmelerini gerektirecek bir “ayet” görmek is¬ 

terler. Zamanı gelip de bu ayet gösterilmeye başlayınca, o zaman on¬ 
lar şimdi kendilerine sunulanın gerçek olduğunu kavrayacaklar- 
dır.” 

Bu girişin ardından 191. ayete kadar sürekli olarak tek bir konu¬ 

nun üzerinde durulmakta ve şöyle denmektedir: “Yeryüzü, gerçeği 
arayan kimseyi kendisine götürecek “ayet"lerle doludur. Fakat, dik- 
kafalı ve yanlış yolda olanlar, ister tabii olgular olsun isterse pey¬ 
gamberlerin mucizeleri olsun. “ayetler”i gördükten sonra da inan¬ 
mamışlardır. ilâhı ceza kendilerini yakalayıncaya kadar, bu sapık 

insanlar, yanlış akidelerine saplanıp kalmışlardır." Bu gerçeği ör¬ 
neklemek için. Mekke kafirleri gibi, küfürlerinde inat eden yedi eski 
kavmin tarihi anlatılmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki hususlar 
vurgulanmak tadın 

1) Ayetler iki türdür: 

a) Yeryüzünün her yanma dağılmış halde bulunup akıllı bir kişi¬ 
nin görmesiyle Hz. Peygamber'in (s.a) sunduğunun gerçek olup ol¬ 
madığına karar verebileceği ayetler, 

b) Firavun ve kavmine, Nuh kavmine. Ad kavmine. Semud ve Lut 
kavmi ile Eykelilere gösterilen ayetler. Artık, hangi tür ayetleri gör¬ 
mek istediklerine karar vermek, kafirlere kalmış bulunmaktadır. 

2) Çağlar boyu, kafirlerin zihin yapılan hep ay m olagelmiştir. Tar¬ 
tışma biçimleri, karşı çıkışlan ve inanmamak için ileri sürdükleri 
bahane, özürleri ve sonunda kaderleri de aynı olmuştur. Aynı şekil¬ 
de, her çağda peygamberler hep aynı öğretileri sunmuşlar; kişisel 

karakterleri, akıl yürütmeleri ve muarızlarına karşı ileri sürdükleri 
deliller de aynı olmuş ve hepsi de Kadir Allah'ın rahmetiyle nimetlen- 
miştir. Bu iki davranış modelinin ikisi de tarihte görülmekte olup 

bizzat kafirler de. kendilerinin hangi, Hz. Peygamber'in (s.a) hangi 
modele ait olduğunu görebilirler. 

3) Allah aynı zamanda hem Kadir, hem Rahim, hem de güçlüdür. 
Tarih, Onun rahmeti gibi, gazabma da şahitlik etmektedir. Bu du¬ 
rumda, Allah’ın rahmetine mi, yoksa gazabma mı müstehak olmaya 
karar vermek, insanların kendilerine kalmış bulunmaktadır. 

4) Son olarak sure şöyle bir özetle bitmektedir: “Ey kafirler! Eğer 
illâ ayet görmek istiyorsanız, neden eski toplumlan helâk eden kor- 
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kunç ayetleri görmemekte ısrar ediyorsunuz? Neden, kendi dilinizde 
okunan Kur'an’ı görmüyorsunuz? Neden Hz. Muhammed i (s.a) ve 
Ashabım görmüyorsunuz? Kur'an'ın ayetleri cin veya şeytan işi ola¬ 

bilir mi? Kur’an’ın kendisine nazil olduğu Peygamber (s.a) hiç kahine 
benziyor mu? Hz. Muhammed (s.a) ve Ashabı şairlerden ve hayranla¬ 
rından farklı değiller mi? Neden küfürden vazgeçmiyor ve onlan yar¬ 
gılarken kalbinize danışmıyorsunuz? Kalbinizin derinlerinde 
Kur'an'ın kehanet ve şiir olmadığına inandığınız halde, ona karşı 
çıkmakla zalim ve gaddar olduğunuzu bilin ve yine bilin ki, zalim ve 

gaddarlar için hazırlanan acı sonu mutlaka göreceksiniz.” 
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,j A\45 ~z\ *\Jİ 
• > y v 
s>'j* 

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Tâ, Sîn, Mîm. 
2 Bunlar, apaçık olan Kitabın ayetleridir.1 
3 Onlar mü’min olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin 

(öyle mi?)2 
4 Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona 

boyunları eğilmiş kalıverir.3 

AÇIKLAMA 

1. Yani bu surede sunulan ayetler, her okuyan ve dinleyenin neye 
çağırdığını, neyi emredip neyi yasakladığını ve neyi gerçek, neyi sah¬ 
te kabul ettiğini kolayca anlayabileceği açıklıkta konusunu sunan 
ve anlatan Kitap'ın ayetleridir. İnanıp inanmamak ayn bir iştir; fakat 
kimse, Kitap'ın öğretilerini, emir ve yasaklarını anlayamadığı özrün¬ 

de bulunmaz. 
El-Kitabü'l-Mübin'in bir anlamı da Kur an ın şüphesiz İlahî bir ki¬ 

tap olduğudur. Dili, üslubu, işlediği konular, sunduğu gerçekler ve 
vahyedilme gerekçesi, onun tüm yaratıkların rabbinin kitabı oldu¬ 
ğuna şehadet eder. Bu anlamda onun her cümlesi bir ayet ve bir mu¬ 

cizedir. Bu yüzden, sağduyu sahibi bir kişi, Hz. Muhammed in (s.a) 
peygamberliğine inanmak için kitabın ayetlerinden başka bir ayete 

ihtiyaç duymaz. 
Bu iki anlamı da ihtiva eden girişteki bu kısa ayetin, surenin ana 

konusuyla yakından bağlantısı vardır. Mekke kafirleri, getirdiği Me¬ 
saj'm Allah'tan olduğuna kendilerini ikna etmesi için Hz. peygam¬ 
berden (s.a) mucize göstermesini istiyorlardı. Buna cevap olarak. 
Peygamber e (s.a) inanmak için gerçekten bir “ayet” isteyenlerin, bu 
kitabın ayetlerini incelemeleri gerektiği söylenmektedir. Sonra ka- 
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firler, Hz. Peygamber'! (s.a) kahin olmakla suçluyorlardı. Bu suçla¬ 
ma. esrarlı ve kapalı hiç bir şeyin bulunmadığı söylenerek reddedil¬ 
mektedir. Tersine. Kur’an. bir şair veya kahinin muhayyilesinin 
ürünü olmasına imkan bulunmayan tüm öğretilerini açıklıkla orta¬ 
ya koymaktadır. 

2. - **.ı, - kelime kelime çevrildiğinde, "kendini öldüreceksin" 
anlamına gelir. Ayet. Mekke kafirlerinin sapıklığı, ahlâkî düşüklüğü 
ve getirdiği ıslah mesaj ma karşı gösterdikleri inat ve muhalefet kar¬ 
şısında Hz. Peygamber’in (s.a) duyduğu aşın üzüntü, endişe ve ke¬ 
deri tasvir etmektedir. Zaman zaman onlar adına duyduğu bu üzün¬ 
tü ve izdi rap sanki onu öldürecek bir hal alıyordu. Hz. Peygamberin 
(s.a) bu durumuna Kur'an’ın daha başka yerlerinde de değinilmek¬ 
tedir. örnek: "Onlar bu söze inanmazlarsa, peşlerinde esefle sanki ken¬ 
dini tüketeceksin." (Kehf: 6). "Bundan dolayı, nefsin onlar için hasretle¬ 
re (üzüntü ve kederlere) düşmesin." (Fatır: 8). 

3. Yani. “Allah için, bütün kafirlerin teslim olacağı bir “ayet” gön¬ 
dermek hiç mi hiç zor değildir. Fakat, göndermediği takdirde, bu, 
böyle birşeyin O nun gücünün dışında olduğu anlamına değil, zorla 
kabul edilen inancın Allah katında makbul olmadığı anlamına gelir. 
Allah, insanların sağduyularını kullanıp ilâhı kitabın ayetlerini ve 
tüm kainata yayılmış bulunan ve aynı zamanda kendilerinde de yer 
alan ayetler aracılığı ile gerçeği tanımalarım ister. Sonra, peygam¬ 
berlerin mesajının gerçeği ihtiva ettiğine ve buna ay km olan inanç ve 
akidelerin bâtıl olduğuna kalbleri kanaat getirdiği zaman, kendi is¬ 
tekleriyle bâtılı bırakıp Hakk’ı benimsemelidirler. Bu isteğe bağlı 
olan Allah’ın insandan istediği inanç, Hakk'ın kabulü ve bâtılın red- 
didir. Bu nedenledir ki. Allah insana seçim serbestisi. hür irade ve 
doğru ya da yanlış istediği yolda gitme hürriyeti bağışlamıştır. Aynı 
nedenle, insanın fıtratına hem iyiye hem de kötüye yönelik eğilimler 
yerleştirmiş ve hem takva, hem de fücur yolunu önüne açmıştır. Yi¬ 
ne aynı nedenle. Şeytan'a inşam saptırma hürriyet ve süresi tanımış 
ve onu doğru yola yöneltmek için de peygamberlik, vahy ve iyiliğe 
çağn düzenlemelerinde bulunmuş, böylece inşam, iman ve itaat yo¬ 
lunu mu. yoksa küfür ve isyan yolunu mu seçecek diye imtihana ta¬ 
bi tutmuştur, öte yandan. eğerAllah. İnsanları iman ve itaata zorla¬ 
ma yöntemini benimsemiş olsaydı, bu, imtihanın amacım ortadan 
kaldırırdı. Üstelik bu amaçla ayeüer göndermeye de gerek kalmaz, 
bunun yerine inşam kötülük, küfür ve günaha hiç eğilim duymayan 
temiz bir tabiatla yaratır ve doğuştan, melekler gibi, itaatkar kılardı. 
Bu hususa Kur'an'ın çeşitli yerlerinde değinilmektedir, örnek: "Rab- 
bin dilemiş olsaydı, yerde olanların hepsi iman ederdi." (Yunus:99), 
"Rabbin dilemiş olsaydı, insanları tek bir ümmet kılardı; fakat, ihtilaf 
edip durmaktadırlar. Ancak Rabbinin rahmet ettiği müstesna; onan bu¬ 
nun için yarattı O..." (Hud: 118). Daha fazla açıklama için bkz. Yunus, 
an: 101-102 ve Hud, an: 116. 
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5 Onlara Rahman (olan Allah)dan yeni bir uyarı gel meyi versin, hiç 

tartışmasız ondan yüz çevirirler. 

6 Gerçekten yalanladılar; fakat, alay konusu edinmekte oldukları şe¬ 

yin haberi kendilerine pek yakında gelecektir.4 

7 Yeryüzüne bir bakmadılar mı ki, biz onda her güzel (kerim) çiftten 

nice ürünler bitirdik. 

8 Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır;5 ancak onların çoğu mü'min 

değildirler. 

9 Hiç şüphe yok, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlü olandır, 

merhamet sahibi olandır.6 

10 Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti:7 "Zulmetmekte olan ka¬ 

vime git;" 

AÇIKLAMA 

4. Yani, kendilerini doğru yola getirmek için yapılan her aklî teşeb¬ 
büse karşı hissiz ve ilgisiz kalan kişiler, gökten ayetler gönderilerek 
zorla iman ettirilemez. Onlar, yeterince uyanldıktan ve karşısında il¬ 
gisiz davranmakla kalmayıp aynı zamanda, küçümseyerek reddet¬ 
tikleri hidayet kendilerine gösterildikten sonra, ancak kötü sonlan- 
nın gösterilmesini hak etmektedirler. Bu kötü son, kendilerine çeşit¬ 
li yollarla gösterilebilin 
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a) Acamısızca karşı çık ti klan ve alay ettikleri gerçek, düşmanlık¬ 
larına rağmen gözleri önünde yeryüzünde hakim olur. 

b) Kendilerini acıklı bir azab yakalar ve yeryüzünden silinip gider¬ 
ler. 

c) Yanlışla geçmiş bir-kaç senelik bir ömürden sonra ölümle kar¬ 
şılaşırlar ve hayatlarında tüm kalbleriyle peşinden gittikleri şeyin 
sadece bâtıl, buna karşılık peygamberlerin sunduklar» şeyin ise Hak 
olduğunu görürler. İşte kötü son, tarihte görüldüğü üzere, çeşitli ka¬ 
vimler için farklı şekillerde gelebilir. 

5. Yani, gerçeği arayan, uzaklarda ayet aramaya çıkmaz. Yalnızca 
çevresindeki bitki olgusunu görmekle, peygamberlerin sunduğu, 
dünyadaki sistemle (yani Tevhid'le) ilgili realitenin mi yoksa müşrik 
ve tanrıtanımazların zihin oyunlarının mı doğru olduğuna, kendi 
adına karar verebilir. Yeryüzündeki yaratıkların bolluk ve çeşitlili¬ 
ğinden, buna destek olan çeşitli unsur ve faktörlerden, yaratıklann 
büyüyüp gelişmelerine neden olan tabii kanunlardan ve sayısız ya¬ 
ratıkların sayısız istek ve ihtiyaçlarıyla özellikleri arasındaki uygun¬ 
luk ve ahenkten, ancak aptal birisi, bütün bunların Aziz ve Kadir Ya- 
ratıcı'nın hikmet, bilgi, kudret ve düzenlemesi olmadan kendiliğin¬ 
den meydana geldiği sonucuna varabilir. Açıktır ki, pek çok rab ve 
ilâhlar hiç bir şekilde toprak, güneş ve ayla, bitki ve hayvan hayatı ve 
yeryüzünde yaşayan çok çeşitli yaratıkarm ihtiyaçları arasındaki 
mükemmel ahenk ve uygunluğu sağlayamaz. Duyarlı bir kişi, yanlı 
ve ön yargılı olmadığı sürece, bütün bunların bir Allah'ın varlığının 
açık delilleri ve ayetleri olduğuna kanaat getirmekten kendini ala¬ 
maz ve kendisini tevhid gerçeğine ikna edecek bir mucizeye ihtiyaç 
duymaz. 

6. Yani, “O, cezalandırmak dilediği herkesi tümden yok etme güç 
ve kudretine sahiptir. Fakat rahmeti nedeniyle cezalandırmakta 
acele atmez, düşünüp anlaması ve yolunu düzeltmesi için ona yıllar¬ 
ca ve asırlarca süre tanır ve günahkar tövbe ettiği takdirde bir ömür- 
lük günahları da bağışlamaya hazırdır. 

7. Kısa bir girişten sonra, Musa Peygamber (a.s) ile Firavun ara¬ 
sında geçenlerden başlanarak tarihî olaylar sunulmakta ve dikkat¬ 
ler özellikle şu noktalara çekilmektedir: 

1) Musa Peygamberin (s.a) görevini ifa zorunda kaldığı şartlar. 
Hz. Peygamber'in (s.a) karşılaştıklarından daha zor ve daha çetindi. 
Hz. Musa (a.s). Firavun ve kavmince ezilen, köle bir topluma men¬ 
suptu. Buna karşılık Hz. Peygamber (s.a) Kureyş kabilesinin üyesiy¬ 
di ve ailesi diğer kabilelerle en azından eşit bir statüye sahipti. Son¬ 
ra, Hz. Musa (a.s) Firavun un sarayında yetiştirilmiş, büyütülmüş ve 
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bir cinayet suçlaması nedeniyle kaçak olarak on yıl kaldıktan sonra, 
hayatı uğruna kendisinden kaçtığı aynı hükümdara gitme emri al¬ 
mış bulunuyordu. Hz. Peygamber (s.a) için böyle bir durum sözko- 

nusu değildi. Hem, Firavun un imparatorluğu, zamanın en geniş ve 
en güçlü imrapatorluğu olup Kureşy'in zayıf gücüyle kıyas bile kabul 
etmeyecek durumda idi. Bütün bunlara rağmen, Firavun, Hz. Mu¬ 
sa'ya (a.s) hiç bir zarar veremedi, sonunda yenilen kendisi oldu. Bu¬ 
nunla Allah, Kureyş'ten şu dersi almasını istemektedir: “Allah'ın 
kendisine yardım ettiği kişiyi kimse yenilgiye uğratamaz. Firavun, 
bütün güç ve kuvvetine rağmen, Musa karşısında çaresiz kaldığına 
göre, siz ey Kureyş, nasıl Muhammed (s.a) karşısında başarıya ula¬ 
şabilirsiniz?” 

2) Hz. Musa (a.s) kanalıyla Firavun a gösterilenlerden daha belir¬ 
gin ve açık ayet olamaz. Sonra, Firavun un meydan okuyuşu karşı¬ 
sında yüzbinlerce insanın önünde sihirbazlarla yapılan açık bir mü¬ 

sabakada, Hz. Musa'nın gösterdiğinin sihir olmadığı açıkça ortaya 
çıkmıştır. Kendileri Mısırlı olan ve bizzat Firavun tarafından çağnlan 
hünerli sihirbazlar, Hz. Musa'nın (a.s) asasının yılana dönmesinin 
sihirle değil, ancak ilâhı bir mucize ile meydana gelebilecek gerçek 
bir mahiyet değişmesi olduğuna şahitlik etmişlerdir. 

Aynca, sihirbazların hayatları pahasına derhal Hz. Musa'ya inan¬ 
maları, Hz. Musa'nın (a.s) gösterdiği ayetin bir sihir değil, bir mucize 
olduğunu her türlü şüphenin ötesinde isbat etmiştir. Böyleyken ka¬ 
firler, Hz. Musa'ya (a.s) inanma eğilimi göstermemişlerdi. Şimdi siz 
ey Kureyş, kendinize açık bir mucize ve fiziki bir ayet gelince inana¬ 
cağınızı nasıl söyleyebilirsiniz? Gerçekte bir insan ön yargıdan, sah¬ 
te bir prestij ve kazanılmış hak duygusundan uzak bulunur, Hak'la 

bâtıl arasındaki farkı kavrayabilecek açık bir zihne sahip olur ve Hak 
adma bâtılı bırakmaya hazır olursa. Kitap ta bulunanlardan. Kitap'ı 
getirenin hayatında ve çevresini saran geniş kainatta gördüklerin¬ 
den başka bir ayete ihtiyaç duymaz. Buna karşılık, gerçeğe ilgi duy¬ 
mayan ve bencilliği nedeniyle çıkarlarıyla çatışacak hiç bir gerçeği 

kabule ve tanımaya yanaşmayan inat bir kişi ise, ne kadar ayet görse 

de, hatta gözlerinin önünde gök ve yer tersyüz edilse de, yine inan- 
maycaktır. 

3) İnadın yol açtığı ve Firavun'un da karşılaştığı acıklı son, başka- 
lannın sabırsızlıkla bekleyeceği bir şey değildir. Kendi gözleriyle ilâhı 

kudretin ayetlerini gördükten sonra da inanmayanlar, benzer son¬ 
larla karşılaşacaklardır. Dolayısıyle, ders almak yerine, neden böyle 
korkunç bir ayet görmekte ısrar edersiniz? Lütfen karşılaştırın A raf: 
103-137, Yunus: 75-92, îsra: 101-104, Ta Ha: 9-79. 
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11 "Firavun'un kavmine.8 Hâlâ sakınmıyorlar mı?"9 

12 Dedi ki: "Rabbim, kuşkusuz ben, onların beni yalanlamalarından 

korkmaktayım." 

13 Göğsüm sıkışmakta, dilim dönmemektedir; bundan dolayı Ha¬ 

run'a da (elçilik görevini bildirmesi için Cibril'i) gönder."10 

14 "Üstelik, onların bana karşı (davasını savunacakları bir cinayet) 

suçu(m) var; bundan dolayı beni öldürmelerinden de korkmakta¬ 

yım."11 

15 (Allah:) "Hayır," dedi. "İkiniz de ayetlerimle gidin,12 hiç şüphesiz 

sizinle birlikteyiz (ve) işitmekteyiz." 

16 "Gecikmeksizin Firavun'a giderek deyin ki: -Gerçekten biz, âlem¬ 

lerin Rabbi'nin elçisiyiz," 

17 "İsrailoğullarını bizimle birlikte göndermen için (sana geldik)."13 

AÇIKLAMA 

8. "Zalim kavim" ifadesi, Firavun kavminin aşın derecede kötü ka¬ 

rakterini tanımlamaktadır. 
9. Yani, “Ey Musa, şu insanlann, kendilerini ahirette hesaba çeke¬ 

cek Allah'tan korkmadan, ülkede her şeye gücü yettikleri varsayı¬ 
mıyla ne cinayet ve zulümler işlediklerine bak!” 

10. "Göğsüm daralır" ifadesi. Hz. Musa'nın (a.s) böylesi bir göreve 
yalnız gitmekte tereddüt ettiğini ve aynca güzel ve etkili konuşama¬ 
dığı hissine sahip olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, kendisinden da- 
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ha iyi konuşan Hz. Harun'un (a. s) da kendisine yardımcı bir rasûl 
olarak yanında görevlendirmesini Allah tan istiyor. Başlangıçta, Hz. 
Musa'nın (a.s) kendi yerine Hz. Harun'un (a.s) risalete getirilmesini 

istemiş olabileceği, fakat daha sora, Allah'ın kendisini bu mevkiye 
getirmeyi irade ettiğini hissedince, bu defa Hz. Harun'un (a.s) hiç ol¬ 
mazsa yanında yardımcı ve danışman olmasını istemiş olması müm¬ 
kündür. Hz. Musa'nın (a.s) burada Hz. Harun'un (a.s) danışman ola¬ 
rak seçilmesini istemeyip “Harun'a risalet gönder” diye dua etmesi 
buna delil olarak gösterilebilir. Öte yandan, Ta-Ha Suresi nde Hz. 
Musa'nın (a.s), “Bana ailemden bir vezir ver, kardeşim Harun'u” de¬ 
diği, Kasas Suresi nde de, “Kardeşim Harun benden dil bakımından 
daha fasihtir, onu beni doğrulayıcı bir yardımcı olarak benimle gön¬ 

der” diye dua ettiği nakledilmektedir. Buradan, bu iki isteğin daha 
sonra yapıldığı, fakat başlangıçta Musa Peygamber in (a.s) Allah'tan 
kendi yerine Harun'a (a.s) risalet göndermesini rica ettiği anlaşıl¬ 

maktadır. 
Kitabı Mukaddes te farklı bir hikaye anlatılır. Buna göre, Firavun 

kavminin kendisini reddetmesinden korkan ve dilindeki kekemeliği 
özür olarak ileri süren Musa Peygamber (a.s) konuşmasında fesahat 
olmadığı gerekçesiyle risalete getirilmesini kabulden çekinmiştir: 
“Aman ya Rab, niyaz ederim, göndereceğin adamın eliyle gönder.” 

(Çıkış: 4/1-71) Sonra, Allah kendi iradesiyle Harun'u ona yardımcı 
yapmış ve Firavun a gitmeleri için kendilerini ikna etmiştir. (Çıkış: 

4/1-71). Daha fazla aynntı için bkz. Ta-Ha, an: 19. 
11. Burada, Hz. Musa'nın (a.s), bir Îsrailî ile kavga eden bir Mısırlı¬ 

ya yumruk vurup onun ölümüne neden olmasına işaret edilmekte¬ 
dir. Bu olay üzerine, haberin Firavun a ve kavmine ulaştığım ve ken¬ 
disinden intikam almayı kurduklarını öğrenen Musa, ülkeyi terk 
ederek Medyen'e sığınmıştı (Kasas: 15-21). Aradan sekiz yıllık bir 

gizlenme dönemi geçtikten sonra çağrılıp kendisine karşı cinayet 
suçlaması olan Firavun a Mesaj la gitmesi emrolunan Hz. Musa 
(a.s), kendisi daha Allah’ın emrettiği şekilde Mesaj ı iletemeden ka¬ 
rıştığı cinayetin önüne sürüleceği endişesine kapılmaktadır. 

12. Burada "ayetlerden maksat, Hz. Musa'ya (a.s) verilen asa ve 
parlayan el mucizeleridir. Aynntı için bkz. A raf: 106-117, Ta Ha: 17- 

23, Nemi: 7-14, Kasas: 31-32. 
13. Musa ve Harun peygamberlerin (a.s) mesajı iki yönlüydü: İlki, 

her peygamberin en önde gelen misyonu olarak, Firavun u Allah'a 
ibadet ve taata çağırmak; İkincisi de, kendilerine özgü bir görev ola¬ 
rak, İsrail Oğullarını Firavunun esaret zincirinden kurtarmak. 

Kur'an, bazan bunlardan yalnızca birinciyi (Naziat Sûresi'nde oldu¬ 

ğu gibi), bazan da yalnızca İkinciyi sözkonusu eder. 
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18 (Gittiler ve Firavun:) Dedi ki: "Biz seni içimizde daha çpcukkken 
yetiştirip-büyiitmedik mi?14 Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçir¬ 
medin mi?" 

19 "Ve sen, yapacağın işi (cinayeti) de işledin;15 sen nankörlerden¬ 
sin." 

20 (Musa) Dedi ki: "Ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım."16 

21 "Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım; sonra Rabbim bana 
hüküm (ve hikmet) verdi17 ve beni peygamberlerden kıldı." 

AÇIKLAMA 

14. Firavunun bu sözü, onun Hz. Musa'yı (a.s) evinde büyüten Fi¬ 
ravun değil, onun oğlu olduğunu göstermektedir. Aynı Firavun ol¬ 
muş olsaydı, “içimizde büyütülüp yetiştirildin” değil, “Ben seni bü¬ 
yütüp yetiştirdim" derdi. Daha ayrıntılı bir tartışma için bkz. Araf, 
an: 85-93. 

15. Hz. Musa'nın (a.s) kaza sonucu işlediği cinayet olayına işaret 
ediliyor. 

16. Dalâlet, her zaman “yoldan çıkmak” demek değildir. Kelime ce¬ 
halet, yanılgı, unutkanlık, şaşkınlık ve dikkatsizlik anlamlarında da 
kullanılır. Kasas Suresi nde anlatıldığı üzere, Musa Peygamber (a.s), 
bir lsrailî'ye vahşice davrandığını gördüğü Mısırlıya yalnızca bir 

yuniruk vurmuştu. Yumruk, öldürme aracı olmadığı gibi öldürme 
niyetiyle de vurulmaz. Dolasıyle, bu bilerek (amden) öldürme değil, 
kazaen olmuş (hataen) bir öldürmedir. Bu cinayet işlenmişse de ne 

kasten işlenmiş, ne de ölüme yol açan veya öldürmek için kullanılan 
bir silahla işlenmiştir. 

17. Hükm, Allah'ın kudret ve güvenle konuşması için bir peygam¬ 
bere verdiği hikmet, bilgi ve otorite demektir. 
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s, 
u^S\c ® 

22 "Bana karşı lütuf-dediğin nimet de, İsrailoğullarını köle kılman¬ 

dan dolayıdır."18 

23 Firavun19 dedi ki: "Âlemlerin Rabbi nedir?"20 

24 Dedi ki: "Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbi- 

dir. Eğer 'kesin bilgiyle inanıyorsanız' (böyledir)."21 

25 Çevresindekilere dedi ki: "işitiyor musunuz?" 

26 (Musa:) Dedi ki: "O sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da 

Rabbidir."22 

27 ^Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, 

gerçekten bir delidir." 

28 "Eğer aklınızı kullanabiliyorsanız. O, doğunun da, batının da ve 

bunlar arasında olan her şeyin de Rabbidir"23 dedi (Musa). 

AÇIKLAMA 

18. Yani, “Eğer lsrailîler'e karşı zalim ve acımasız olmamış olsay¬ 

dın, ben büyütülmek üzere evinize getirilmezdim. Başka değil, yal¬ 

nızca sizin barbarlığmızdandır ki, annem beni bir sepete koyarak ır- 



Cüz : 19 TEFHİMU'L KUR'AN 19 

mağa bırakmış. Aksi halde, kendi aile ocağımda güzel güzel büyütü¬ 

lürdüm. O halde, beni evinizde büyütmeniz nimetini bana hatırlat¬ 

manız uygun düşmüyor.” 

19. Burada, Hz. Musa'nın (a.s) kainat ın Rabbi'nin elçisi olarak Fi- 

ravun'un önüne çıkması ve Rabbin Mesajı nı ona iletmesinin ayrıntı¬ 

larına girilmeden, yalnızca aralarında geçen konuşma verilmekte¬ 

dir. 

20. Bu soru, Hz. Musa'nın (a.s) kendisinin Alemlerin Rabbi ve Me¬ 
liki tarafından İsrail Oğullan m kendisiyle gitmeleri için salması me¬ 

sajıyla gönderildiğini söylemesiyle ilgilidir. Burada, Hz. Musa'nın 

(a.s) temsil iddiasmda bulunduğu Bir Olan'ın, Firavun dahil bütün 

insanlar üzerinde otorite ve hakimiyet haklanna sahip olduğu ve 

mutlak Hakim-Hükümdar olarak kendi hakimiyet alanına el atmak 

la kalmayıp tebasmdan bir kısmını, atadığı temsilcisine teslim etme¬ 

si buyruğunu da gönderdiği ve böylece onlan imparatorluk bölgesi¬ 

nin dışına çıkaracağı ima edilmektedir. Bu yüzden Firavun, “impa¬ 

ratorluğumun adi bir tebasına böyle bir emir vererek seni Mısır İm¬ 

paratoru'na gönderen Alemlerin Rabbi kimdir?" diye sormaktadır. 

21. Yani, “Ben dünya üzerinde hüküm süren fani bir kral tarafın¬ 

dan değil, göklerin ve yerin Malik i tarafından gönderildim. Eğer, bu 

kainatın bir Yaratıcısı, Rabbi ve Hükümdarı olduğuna inanıyorsa¬ 

nız, Alemlerin Rabbinin kim olduğunu anlamak sizin için zor olma¬ 
yacaktır.” 

22. Bu sözler. Firavun'un “Duymuyor musunuz?" diye sorduğu er¬ 

kanına yöneliktir. Hz. Musa (a.s) şöyle demekteydi: “Ben dün yokken 

bugün var olan, ya da bugün varken yann yok olan sahte ilâhlara 

inanmıyorum. Sizin rabbiniz olarak kulluk ettiğiniz bu Firavun dün 

yoktu ve atalarınızın kulluk ettikleri Firavunlar da bugün yok. Oysa 

ben, bugün sizin ve Firavunun Rabbi olduğu gibi, dün de atalarını¬ 

zın Rabbi olan gerçek Rabbin hakimiyetine ve otoritesine inanıyo¬ 
rum.” 

23. Yani, “Siz beni deli yerine koyuyorsunuz, fakat eğer kendinizi 

akıllı kişiler sanıyorsanız, gerçek Rabbin kim olduğuna kendiniz ka¬ 

rar vermelisiniz; şu, yeryüzünün küçük bir bölgesinde hüküm sü¬ 

ren fasık Firavun mu, yoksa doğunun ve batmın ve Mısır ülkesi da¬ 

hil, doğunun ve batının çevrelediği her şeyin Maliki mi? Ben yalnızca 

Onun hakimiyetine inanıyorum ve Onun mesajını yaratıklarından 

birine iletmek üzere gönderilmiş bulunuyorum. 
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29 (Firavun) Dedi ki: "Andolsun, benim dışımda bir ilah edinecek 

olursan, seni mutlaka hapse atacağım."24 

30 (Musa) Dedi ki: "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?"25 

31 (Firavun) Dedi ki: "Eğer doğru sözlülerden isen, onu getir."26 

32 Bunun üzerine asasını bırakıverdi, bir de (ne görsünler) o, açıkça 

bir ejderha oluverdi.27 

AÇIKLAMA 

24. Bu konuşmayı tam anlamıyla kavrayabilmek için, bugün ol¬ 
duğu gibi eskiden de "ilâh" kavramının yalnızca ‘dinî’ anlamla sınırlı 
olduğu gerçeği hatırda tutulmalıdır, ilâh, kendisine tapınılan, kur¬ 
banlar ve hediyeler sunulan ve “tabiat-üstü güçler” ve otoritesinden 
dolayı halkın yardım ve arzularının yerine gelmesi için kendisine 

dua ettiği bir şeydir. Buna karşılık, bir ilâhın yasal ve siyasal alanda 
da hakim olabileceği ve dünyevi işlerde istediğini emretme hakkına 
sahip olup insanın “kanun”a olduğu gibi, onun buyruklarına teslim 

olması gerektiği, dünyevi hükümdarlar tarafından asla kabul edile¬ 
miyordu. Bu hükümdarlar, her zaman, dünya işlerinde mutlak oto¬ 
ritenin yalnızca kendilerine ait olduğunu ve hiç bir ilâhın kendileri¬ 
nin koyduğu kanuna ve çizdikleri politikaya kanşma hakkının bu¬ 
lunmadığını iddia edegelmişlerdir. Peygamberler ve izleyicileriyle 
dünyevî hükümdarlar ve yönetimler arasındaki çatışmanın gerçek 

nedeni hep bu olagelmiştir. Peygamberler, dünyevî hükümdarların, 
Alemlerin Rabbi'nin hakimiyetini ve mutlak haklarını kabul etmele¬ 
ri için ellerinden geleni yaparlarken, hükümdarlar da, hakimiyet ve 

hak iddiasında bulunmakla kalmamış, peygamberleri siyasal ve ya¬ 
sal alanda bir başka ilâh kabul eden bir suçlu, bir asi saymışlardır. 
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Bu temel gerçek göz önünde bulundurulduğu zaman. Firavun un 
sözlerinin gerçek anlamı kolaylıkla anlaşılabilir. Sorun yalnızca ba- 
sit bir tapınma ve takdim sorunu olmuş olsaydı, Firavuri, bütün 

ilâhları terkederek yalnızca Alemlerin Rabbi Allah ı bu haklara sahip 
gören bir Musa'yı pek fazla rahatsız etmeyecekti. Eğer Hz. Musa 
(a.s), ondan Allah'a “ibadet" etmesini isteseydi, kendisini fazla tahrik 

olmuş ve saldırıya uğramış hissetmiyecekti. Bu durumda yapsa 
yapsa, atalarının inancını bırakmayı reddeder ve Hz. Musa'yı (a.s) 
kendi din bilginleriyle tartışmaya çağırırdı. Fakat, onu bu derece 
tahrik eden, Hz. Musa'nın (a.s) kendini Alemlerin Rabbi'nin temsilci¬ 
si olarak sunması ve ona, kendisinin ikinci derecede bir hükümdar 
olup üstün otorite adına buyruğa ü&at istediğini hissettirnıesiydi. 

Firavun, bu anlamda bir başka siyasal ve yasal otorite kabul etmeye 
ve tebasmdan birinin hakimiyet sahibi hükümdar olarak kendi yeri¬ 
ne bir başkasını tanımasına izin vermeye hazır değildi. Bu nedenle 

ve bu Hükümdar ın gönderdiği mesaj, yalnızca “dinî" alanda değil, 
siyasal alanda da hakimiyet yansıttığmdandır ki, “Alemlerin Rabbi” 
ifadesine karşı çıkmıştır. Sonra, Hz. Musa (a.s) tekrar tekrar “Alem¬ 
lerin Rabbfnden ne kasdettiğini açıklayınca Firavun, Mısır ülkesin¬ 
de kendinden başka bir “hakim” tanıdığı takdirde zindana atacağını, 

söyleyerek Hz. musa'yı (a.s) tehdit etmiştir. 
25. Yani, “Sana, benim Alemlerin Rabbi, göklerin ve yerin Rabbi ve 

doğu ile batının Rabbi Allah'ın Rasûlü olduğumu ispatlayacak ikna 
edici bir ayet göstersem de mi beni reddeder ve zindana gönderir¬ 

sin?" 
26. Firavunun bu cevabı, onun eski ve modem zamanlann müş¬ 

riklerinden hiç bir farkının olmadığını göstermektedir. Tüm diğer 
müşrikler gibi o da tabiat-üstü anlamda Allah'ın diğer tüm tann ve 
tanrıçalardan daha büyük bir güç ve otoriteye sahip en büyük tann 
(ilâh) olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Hz. Musa (a.s) kendisine “Be¬ 
nim Allah tarafından gönderildiğime inanmıyorsan, gerçekten 
O nun tarafından gönderildiğimi ispatlayacak apaçık ayetler göste¬ 
rebilirim” demiş ve yine bu yüzden Firavun, “Eğer iddianda doğru 
isen, ayetini getir" cevabını vermişti. Eğer Firavun, Allah'ın var oldu¬ 
ğuna ve en büyük ilâh olduğuna inanmamış olsaydı, “ayet” istemez¬ 
di. 

27. Su’ban ejderha, büyük yılan demektir. Kur an da başka yerler¬ 
de asanın şeklini aldığı yılanı tanımlamak için hayyetun (yılan) ve 
câan (küçük yılan) kelimeleri kullanılır. İmam Razi, büyüklüğü nede¬ 
niyle ejderha, küçük yılanlar gibi çok seri hareket ettiği için de 
“câan” kelimesinin kullanıldığı yorumunda bulunur. 
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33 Elini de çekip çıkardı, bir de (ne görsün) o, bakanlar için 'parlayıp 

aydmlamvermiş/28 

34 (Firavun) Çevresindeki önde gelenlere: "Bu dedi". "Doğrusu bil¬ 

gin bir büyücüdür." 

35 "Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak isti yörene buyu¬ 

rursunuz?"30 

36 Dediler ki: "Bunu ve kardeşini oyala, şehirlere de toplayıcılar gön¬ 

der," 

37 "Bütün uzman-bilgin büyücüleri sana getirsinler." 

38 Böylelikle büyücüler, bilinen bir günün belli vaktinde bir araya 

getirildi.31 

39 Ve insanlara da: "Siz de toplanıyor musunuz? dendi."32 

40 "Umarız ki, eğer galip gelirse biz de büyücülere uyanz."33 

AÇIKLAMA 

28. lsrailiyatın etkisinde kalan bazı müfessirler beyza yı “beyaz" 
anlamında tercüme edip sağlam elin koltuk altından çıkarıldığında 
cüzzama yakalanmış gibi beyazlaştığı tefsirinde bulunmuşlardır. 
Fakat İbn Cerir, Ibn Kesir, Zamahşehri, Razı. Ebu's-Suud İmadî, 
Alusî ve daha başka müfessirler burada beyza'mn ışıklı ve parlak an¬ 
lamına geldiğini belirtmişlerdir. Hz. Musa (a.s) koltuk altından elini 
çıkarır çıkarmaz, her taraf güneşle aydınlanmış gibi parlardı. Daha 
fazla açıklama için bkz. Ta Ha an: 13. 

29. Gösterilen iki mucizenin etkisi, daha bir dakika önce Firavun, 
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peygamberlik iddiasında ve lsrailoğullan'nı açıkça göndermesi tale¬ 
binde bulundu diye Hz. Musa'ya (a.s) deli der ve onu, kendisinden 
başkasını rab edinirse ömür boyu zindana atmakla tehdit ederken, 
bir dakika sonra “ayetleri görür görmez, hükümdarbğımn tehlikeye 
düştüğü hissiyle dehşete kapılmasından ve sarayında köleleriyle 
anlamsızca konuştuğunu farkedemeyecek kadar telaşa kapılmasın¬ 
dan anlaşılabilir. Mazlum İsrail kavminden iki kişi, dönemin en güç¬ 
lü hükümdarlarının önünde duruyorlar, hiç bir askeri güçleri yok; 
zayıf ve cansız bir topluluğa mensuplar ve ülkenin İliç bir köşesinde 
en küçük bir ayaklanma belirtisi olmadığı gibi, hiç bir dış gücün des¬ 
teğine de sahip değiller. Böyleyken, asanın ejderha oluşu ve elin par¬ 
laması mucizeleri gösterilir gösterilmez zorba çılgınca bağırıyor: “Bu 
iki adam iktidarı ele geçirmek ve yönetici sınıfı hakimiyet hakların¬ 
dan mahrum etmek istiyor!” Hz. Musa'nın (a.s) sihrinin gücüyle bu¬ 
nu yapacağı endişesi yine karmakarışık bir zihin halini yansıtmak¬ 
tadır. Çünkü, dünyanın hiç bir yerinde sihir gücüyle ne siyasal bir 
devrim olmuş, ne bir ülke zaptedilmiş, ne de bir savaş kazanılmıştır. 
Mısır'da usta sihirbazlık örnekleri sergileyen pek çok büyücü vardı. 
Fakat Firavun, bunların yalnızca mükafat ve ücret için sihirbazlık 
yapan hiç mesabesinde kişiler olduğunu biliyordu. 

30. Bu cümle de. Firavun un zihninin nasıl kanştığnı gösteriyor. 
Daha bir dakika önce sarayındakilerin ilâhı olan bu adam, bu defa 
dehşet içinde, ortaya çıkan tehlikeli durumu nasıl karşılayacağını 
kullanna soruyor. 

31. Ta Ha Suresinde geçtiği üzere (ayet: 59), belirlenen gün. Mısır¬ 
lıların ulusal bayram günüydü. Bugün halk, ülkenin her tarafından 
büyük kalabalıklar halinde gelecek ve izleyicilerin gösterileri açıkça 
seyredebilmesi için kuşluk vakü yapılacak büyük “yanş”a şahit ola¬ 
caklardı. 

32. Yani, yapılan ilânın yanısıra, halkı müsabakayı seyretmeye 
teşvik için münadiler gönderildi. Hz. Musa'nın (a.s) kapalı sarayda 
gösterdiği mucizenin haberi halka da yayılmış olmalı ki, halkın etki¬ 
lenmesinden korkan Firavun, herkesin akın akın gelip bir asanın yı¬ 
lana dönüşmesinde bir olağanüstülük bulunmadığını, bunun ülke¬ 
deki sihirbazlar tarafından da yapılabileceğini görmesini istemiş¬ 
tir. 

33. Bu cümle, Hz. Musa'nın (a.s) kraliyet sarayında gösterdiği mu¬ 
cizeyi gözleriyle görenlerin ve dışarıda işitenlerin, atalarının dinine 
olan inançlarını yitirmeye başladıkları ve inançlarının gücünün, si¬ 
hirbazların Hz. Musa'nınkine (a.s) benzer bir performans gösterme¬ 
lerine bağlı bulunduğu fikrini desteklemektedir. Bu nedenle, Fira¬ 
vun ve erkanı bu müsabakayı, sonucu belirleyici bir müsabaka ola¬ 
rak saymışlar ve münadileri ülkenin her yanında, sihirbazlar müsa¬ 
bakayı kazanırlarsa, Hz. Musa'nın (a.s) dininin üstün gelmesi riski- 

. nin bertaraf edileceği, aksi halde, inançlarının terkedilmeye maruz 
kalacağı konusunda halkı etkilemeye koyulmuşlardır. 
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41 Büyücüler geldiklerinde, Firavun'a: "Şayet biz galip gelirsek, bize 

bir ücret var gerçekten değil mi?" dediler.34 

42 "Evet" dedi. "Üstelik şüphesiz siz en yakın(lanm) kılınanlardan 

da olacaksınız" 35 

43 Musa onlara dedi ki: "Atacağınızı atın." 

44 Onlar da, iplerini ve asalarını atıverdiler ve: "Firavun'un üstünlü¬ 

ğü adına, hiç tartışmasız, üstün olanlar gerçekten bizleriz" dediler.36 

45 Böylelikle Musa da asasını bırakıverdi, bir de (ne görsünler) o, uy¬ 

durmakta olduklarını yutuveriyor. 

46 Anında büyücüler secdeye kapandılar. 

47 (Ve:) "Alemlerin Rabbine iman ettik" dediler. 

48 "Musa'nın ve Harun'un Rabbine."37 

AÇIKLAMA 

34. Ülkenin şirk dininin tek arzulan, müsabakayı kazandıklann- 

da kraldan mükafat almak olan destekçilerinin mantalitesi buydu 
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işte. 

35. Bu, dinlerine en iyi hizmet edenlere kralın verebileceği en bü¬ 

yük şerefti. Böylece daha başlangıçta Firavun ve sihirbazları, davra- 

nışlanyla bir peygamberle bir sihirbaz arasındaki büyük maneviyat 

farkını ortaya koymuş oluyorlardı. Bir tarafta, mazlum topluluğa 

mensup ve cinayet suçlamasıyla on yıl gizlenmiş olmakla birlikte, 

birden korkusuzca Alemlerin Rabbi tarafmdan gönderildiğini açık¬ 
lamak için Firavun'un sarayında görünüverdi ve îsrailoğulları'nm 

serbest bırakılmasını isteyen cesaret ve güven heykeli duruyor ve 

tehditlerine hiç aldırmadan Firavunla yüz yüze bir tartışmaya gir¬ 

mede en küçük bir tereddüt göstermiyor; karşı tarafta ise. Firavun 

tarafmdan atalar dinini kurtarmaları için çağrılmış oldukları halde, 

hizmetlerinin karşılığıda mükafat dilenen, ahlâk ve maneviyattan 

nasipsiz sihirbazlar yer alıyordu. Ve kendilerine, mükafatlandırıl- 

makla kalmayıp saray halkı arasına katılacakları müjdelenince bü¬ 

yük bir sevince kapılıyorlardı. Bu iki karakter türü, bir peygamberin 

yüce kişiliği ile bir sihirbazın zavallı kişiliği arasındaki farkı ortaya 

koymaktadır. Gerçek buyken, ancak bütün namus ve iffetini yitiren 

bir kimse bir peygambere, “sihirbaz" deme küstahlığında buluna¬ 

bilir. 
36. Sihirbazlar iplerini ve sopalarım bırakır bırakmaz, bunlar Hz. 

Musa'ya (a.s) doğru yılan sürüsüymüş gibi hareket etmeye başladı¬ 

lar. Bu olay. Kur an ın başka yerlerinde ayrıntılarıyla anlatılmakta¬ 

dır; "Attıklan zaman, insanlann gözlerini büyülediler ve kendilerini 

dehşete düşürdüler; büyük bir sihir ortaya koydular." (A raf: 116) "Si¬ 

hirlerinden ötürü ipleri ve sopalan ona sanki koşuyor gibi göründü ve 

bunun üzerine, Musa içinde büyük bir korku duydu." (Ta Ha: 66- 

67). 

37. Bu, yalnızca daha büyük bir sihirbazmış gibi Hz. Musa'ya (a.s) 

yenildiklerinin itirafı değil. Kainatın Rabbi Allah a karşı secdeye ka¬ 

panmaları, binlerce Mısırlının önünde Hz. Musa'nın (a.s) gösterdiği¬ 

nin sihir değil, Allah'ın gücünün tezahürü olduğunun apaçık ilanı¬ 

dır. 
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49 (Firavun) Dedi ki: "Ona, ben size izin vermeden önce mi inandı¬ 
nız? Hiç tartışmasız, o, size büyüyü öğreten büyüğünüzdür,*38 öyleyse ya¬ 
kında bileceksiniz. Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesti¬ 
receğim ve sizin hepinizi gerçekten asıp-sallandıracağım. 

50 "Hiç zaran yok" dediler. "Çünkü biz gerçekten Rabbimize dönü¬ 

cüleriz." 
51 "Doğrusu biz, iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbi- 

mizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını ummaktayız "40 
52 Musa'ya da: "Kullarımı gece yürüyüşe geçir,41 çünkü izleneceksi¬ 

niz"42 diye vahyettik. 

AÇIKLAMA 
38. Bu, apaçık bir mucizeye şahit olduktan ve sihirbazların buna 

şahitlik ettiklerini gördükten sonra bile, hala bunun sihir olduğun¬ 
da ısrar eden Firavunun aşın inadını göstermektedir. Fakat, Araf 
Suresi'nde geçtiğine göre, "Bu, şehirde halkını oradan çıkarmak için 
kurduğunuz bir tuzaktır." (Ayet: 123) diyen Firavun, böylece, sihir- 
bazlann mucizeden dolayı değil, siyasal iktidan ele geçirerek birlikte 
semeresini görmek için, kendisiyle müsabakaya tutuştukları Hz. 
Musa (a.s) ile hazırladıkları bir tuzak ve hile nedeniyle Hz. Musa'ya 
teslim olduklarına halkı inandırmaya çalışıyordu. 

39. Firavun, sihirbazların Hz. Musa (a.s) ile gizli bir işbirliğine gir¬ 
dikleri düşüncesini haklı çıkarmak için, böyle korkunç bir tehditte 
bulunmaktadır. Sihirbazlann hayatlarını kurtarmak için işbirliği 
itirafında bulunacakları ve böylece secdeye kapanıp binlerce izleyi¬ 
cinin önünde Hz. Musa'ya (a.s) inanmalarının doğurduğu etkinin si¬ 

lineceğini düşünüyordu. 
40. Yani, “Biz her hal-ü kârda Rabbimize döneceğiz. Bizi şimdi öl- 
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dürsen, hemen bugün O'nun huzuruna varmış oluruz, dolayısıyle 
bunda endişe edecek bir şey yoktur. Biz, bu büyük topluluk içinde 
gerçek belli olur olmaz inanan ilk kişiler olduğumuzdan, günahları¬ 
mızın ve hatalarımızın bağışlanacağını umuyoruz.” 

Sihirbazların bu cevabı, Firavun un tellallarının topladığı halka 
şu iki şeyi açıklamaktadır: 

1) Firavun, namustan yoksun, inatçı ve aldatıcı birisidir. Bizzat 
kendisinin düzenlediği bir müsabakada Hz. Musa'nın (a.s) kazandı¬ 
ğım görünce, bir tuzak uydurusunda bulunmuş ve tehditle sihirbaz¬ 
ları bunu itirafa zorlamışür. Eğer bu, tuzak olmuş olsaydı; sihirbaz¬ 
lar ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesini ve asılmayı göze 
alamazlardı. Sihirbazların böyle-sine korkunç bir tehdit karşısında 
bile imanlarında direnip kararlı davranmaları. Firavun a karşı gizli 
bir tuzak kurulduğu suçlamasını geçersiz ve anlamsız kılmaktadır. 
Gerçekte sanatlarında uzman olan sihirbazlar, Hz. Musa'nın (a.s) 
gösterdiğinin sihir değil Alemlerin Rabbı Allah'ın kudretinin bir teza¬ 
hürü olduğunu kavramışlardı. 

2) Ülkenin her tarafında toplanmış olan binlerce kişi. Alemlerin 
Rabbi'ne inanır inanmaz, sihirbazlarda meydana gelen manevî de- 
ğişkilğe bizzat şahit olmuştu. Sihirleriyle atalar dinini güçlendirmek 
ve güvenliğe erdirmek için çağrılan ve daha bir dakika önce mükafat 
için Firavunun önünde eğilen aynı sihirbazlar şimdi öylesine cesa¬ 
retlenmiş ve ruhî bir asalet kazanmışlardı ki, Firavun'un gücüne ve 
tehditlerine hiç aldırmıyor ve imanları uğrunda ölümü ve en ağır fi¬ 
zikî işkenceleri göze alabiliyorlardı. Böylece, psikolojik açıdan, Mı¬ 
sırlıların şirk dininin ne olduğunu kendi gözleriyle görmeleri ve Hz. 
Musa'nın (a.s) dininin nasıl gerçek din olduğunun zihinlere nakşol¬ 
ması için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. 

41. Burada hicretten söz edilmesi, Hz. Musa (a.s) ve lsrailoğulla- 
n'na hemen Mısır'ı terketme emri verildiği anlamına gelmez. Arada 
geçen dönemin tarihi A'raf: 127-135 ve Yunus 83-89'da, bir kısmı da 
Mümin: 23-46 ve Zuhruf: 46-56'da anlatılmaktadır. Kıssa burada 
kısa kesilmekte ve Firavun ile Hz. Musa (a.s) arasındaki mücadele¬ 
nin yalnızca son bölümü verilmektedir. Amaç, apaçık ayetleri gör¬ 
dükten sonra da inadında direnen Firavun'un trajik sonuyla, getir¬ 
diği mesajın arkasında İlâhî desteği bulan Hz. Musa'nın (a.s) nihaî 
zaferini göstermektir. 

42. "İzleneceksiniz" uyansı, geceleyin yola çıkma emrindeki hik¬ 
meti göstermektedir. Amaç, Firavun, ordusuyla peşlerine düşme¬ 
den önce; onlann yetişemeyeceği kadar bir uzaklığa varmalarıdır. 
Burada, Israiloğullan'nın Mısır'a tek bir bölgede yerleşmiş olmayıp 
çeşitli yerleşim alanlanna dağılmış olduklarını ve özellikle Memfis'le 
Ramises arasındaki Goşen denilen topraklarda yaşadıklarını hatır¬ 
latmalıyız. Mısır'ı terketme emri alınca Hz. Musa'nın (a.s) Israiloğul- 
lan'nın oturdukları yerlere talimatlar gönderip halka hicret için ha¬ 
zırlıklar yapmalannı söylediği ve çıkış için belli bir gece tayin ettiği 
anlaşılıyor. 
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53 Bunun üzerine Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönder¬ 
di. 

54 "Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;" 
55 "Ve şüphesiz bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler." 
56 "Biz ise uyanık bir toplumuz" (dedi).43 

57 Böylelikle biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınar¬ 
lardan sürüp çıkardık; 

58 Hâzinelerden ve soylu makam(lar)dan da.44 
59 İşte böyle; bunlara İsrailoğullannı mirasçı kıldık.45 
60 Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onlan izlemeye 

koyuldular. 

61 İki topluluk birbirini gördükleri zaman, Musa'nın adamları: "Ger¬ 
çekten yakalandık" dediler. 

62 (Musa:) "Hayır" dedi. "Şüphesiz Rabbim, benimle beraberdir; ba¬ 
na yol gösterecektir."46 

AÇIKLAMA 

43. Bütün bunlar gösteriyor ki. Firavun gerçekte dehşet içinde 

olmakla birlikte korkusunu, korkusuzluk örtüsü altında gizlemeye 
çalışıyordu. Bir yandan, durumu kurtarmak için çeşitli güçleri hare¬ 
kete geçirirken öte yandan yılgınlık ve ürküntü içinde olmadığını 
göstermek istiyordu. Çünkü, Firavun gibi despot bir hükümdara, 
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yüzyıllarca baskı altında yaşayan köle ve ezilmiş toplumdan tehlike 

gelemezdi. Bu yüzden tellalları. Israiloğullan'nın kendilerine hiç bir 
zarar veremeyecek bir avuç topluluk olduklarına, fakat sebeb olduk¬ 
ları tahrik nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğine halkı inandırma¬ 

ya çalışıyorlardı. Seferberlik ise, sadece gelecekte ortaya çıkabilecek 
olaylan önlemeye yönelik bir tedbirden ibaretti! 

44. Firavunun emrettiği genel seferberlik, lsrailoğullan'nı tümden 
ezmeye yönelikti. Fakat Allah'ın tedbiri durumu tersine çevirdi ve 

tüm ileri gelenlerle birlikte saraylıların hepsini konutlarından çıka¬ 
rıp hep birlikte boğulacakları yere sürükledi. lsrailoğullan’nı izleme¬ 

miş olsalardı hiç bir şey meydana gelmeyecek ve bu toplum ülkeyi 
sessiz bırakmayıp eskiden olduğu gibi güzel güzel evlerinde, köşk ve 
saraylarında hayatın tadmı çıkarmaya devam edecekti. Niyetleri, ls¬ 

railoğullan nın rahat rahat çekip gitmelerine izin vermemek, hicret 
halindeki kervanlara birden saldırıp hepsini mahvetmekti. Bu 
amaçla tüm prensler, tüm ileri gelenler ve soylular saraylardan çıkıp 
akında Firavuna katılmışlardı, fakat kurnazlıkları ellerine hiçbir 
şey geçirmedi. Sonuçta lsrailoğullan Mısır’dan kaçıp kurtulmakla 
kalmadı, aynı zamanda Firavunun despot kırallığının önde gelenle¬ 
ri hep birden denizde helak oldular. 

45. Bazı müfessirler bu ayete, “Allah, lsrailoğullan'nı Firavun ve 
halkının terkettiği bahçelere, pınarlara, hâzinelere ve güzel güzel ko¬ 
nutlara mirasçı kıldı” anlamı vermişlerdir. Böyle bir yorum, Fira- 
vun'un boğulmasmdan sonra lsrailoğulları'nın Mısır'a döndükleri 
ve Firavunun kavminin mal ve servetini sahiplendikleri demek olur. 

Ne var ki, bu yorumu ne tarih, ne de diğer Kur an ayetleri destekle¬ 
mektedir. Bakara, Maide, Araf ve Ta Ha Suresinin ilgili ayetleri, Fi- 

ravun'un denizde boğulmasından sonra Israiloğullan'nın Mısır a 
dönmeyip hedeflerine doğru yoluna devam ettiklerini ve Davud Pey¬ 
gamber (a.s) (M.ö. 1013-973) zamanına kadar meydana gelen tüm 
önemli olayların şimdi Sina Yarımadası, Kuzey Arabistan, Ürdün ve 

Filistin denilen topraklarda geçtiğini teyid etmektedir. Bu durumda, 
bize göre ayetin anlamı şudur: Bir yanda Allah Firavun un kavmini 
servet, mülk ve ihtişamdan yoksun bırakırken, öte yanda bunlan 
Mısır'da değil de Filistin'de lsrailoğullan'na verdi. Bu anlam A'raf 
Suresi nin 136-137. ayetlerinde desteklenmektedir: "Biz de onlardan 
intikam aldık ve denizde onlan boğduk, çünkü ayetlerimizi yalanlamış¬ 

lar ve onlardan gafil olmuşlardı. Müstaz'af kılman kavmi de, içinde bere¬ 
ketler kıldığımız yerin doğulanna ve batılarına mirasçı yaptık." "Bere¬ 

ketli yer (ülke)" ifadesi Kuranda genellikle Filistin için kullanılır. 
Bkz. lsra: 1, Enbiya: 71-81, Sebe: 18. 

46. Yani, “Bana bu felaketten kurtuluş yolunu gösterecektir." 
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63 Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vur¬ 

du ve) Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi 

oldu.47 
64 Ötekileri de buraya yaklaştırdık. 

65 Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. 

66 Sonra ötekilerini48 suda boğduk. 

67 Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır.49 Ama onların çoğu iman et¬ 

miş değildirler. 
68 Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyen¬ 

dir. 
69 Onlara İbrahim’in haberini de aktarıp-oku:50 

70 Hani, babasına ve kavmine: "Siz neye kulluk ediyorsunuz?" de¬ 

mişti-51 
71 Demişlerdi ki: "Putlara tapıyoruz, bunun için sürekli onların 

öuünde bel büküp eğiliyoruz."02 
72 Dedi ki: "Peki, dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı?" 
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AÇIKLAMA 

47. Tavd, “yüksek dağ” demektir. Öyle anlaşılıyor ki, Hz. Musa 
(a.s), asasıyla denize vurur vurmaz, deniz aynlarak sular iki dağ gibi 
iki tarafa yığılmış ve yüzbinlerce göçmenden oluşan lsrailoğullan 
kervanlan sağ salim karşıya geçinceye ve Firavun la ordulan denizin 
ortasına ulaşıncaya kadar o halde kalmıştır. Denizin yarılarak sula¬ 
rın yüksek dağlar gibi iki yana yığılması ve bu şekilde uzun süre kal¬ 
ması gibi biı olaya, tabii yolla, ne kadar güçlü olursa olsun, bir fırtına 
veya tayfun yol açamaz. Ta Ha Suresinin 77. ayetinde, Allah'ın Hz. 
Musa’ya (a.s), "...denize vurup onlar için kuru bir yol aç" diye emrettiği 

anlatılmaktadır. Bu da gösteriyor ki, denize vurma, yalnızca suların 
ikiye aynlıp büyük dağlar gibi iki yana yığılması sonucunu doğur¬ 
makla kalmamış, hiç çamursuz kuru bir yol açılmasına da neden ol¬ 
muştur. Bu bağlamda, Duhan Suresi nin 24. ayetinde, kavmiyle bir¬ 
likte denizi geçtikten sonra Hz. Musa'ya (a.s) "Firavun boğulacağın¬ 
dan denizi açık bırakması” emrinin verildiği de hatırlatılmalıdır. Bu¬ 
radan, denizi geçtikten sonra Hz. Musa (a.s) asasıyla tekrar vurmuş 
olsaydı, deniz sularının tekrar birleşeceği, fakat bundan menedildiği 

anlamı çıkar. Açıkça bir mucizeydi bu. Böyle iken, bunu tabii bir olay 

gibi yorumlamaya çalışanların görüşü bir yanılgıdan başka birşey 
değildir. Açıklama için bkz. Ta Ha, an: 53. 

48. Yani, Firavun ve ordusu. 

49. Yani, Kureyş bundan şu dersi almalıdır: “Firavun, erkanı ve te- 
bası gibi inatçı kişiler, kendilerine yıllarca apaçık mucizeler gösteril¬ 
diği halde iman etmediler. İnat gözlerini öylesine kör etmişti ki, de¬ 
nizde boğulmaları olayında, gözlerinin önünde denizin yanldığını, 
suların dağlar gibi iki tarafa yığıldığını ve İsrail kervanlarının geçme¬ 
si için ortada kuru bir yol açıldığını gördükleri halde, yine de, savaş¬ 
mak üzere çıktıkları Hz. Musa'nın (a.s) arkasında İlâhî destek ve yar¬ 
dımın olduğunu anlayamadılar. Sonunda kendilerine geldiler ama, 

artık çok geçti. Çünkü, Allah'ın gazabı kendilerini kuşatmış ve deniz 
sulan üzerlerini bütünüyle örtmüş bulunuyordu. Tam bu durumda 
Firavun bağırdı: "İnandım ki, İsrailoğulları'nın inandığından başka 

ilah yoktur ve ben müslümanlardanım (teslim olanlardanım)" . (Yunus: 
90) 

öte yandan, bu olayda müminler için de bir ayet vardır: Şimdilik 

şer güçler egemen görünseler de, Allah uzun vadede lütfuyla hakkı 
hakim kılar ve bâtılı yok eder. 

50. İbrahim Peygamber in (a.s) hayat hikayesinin bu bölümü, risa- 
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let görevi almasından sonra, Tevhid ve Şirk sorunlan üzerinde kendi¬ 
siyle kavmi arasında geçen çatışmanın zamanıyla ilgilidir. Bu Bağ¬ 
lamda, okuyucu Bakara: 258-260, En am: 75-83, Meryem: 41-50, 
Enbiya: 51-70, Saffat: 83-113 ve Mümtehine: 4-5. ayetlerine de bak¬ 

malıdır. 

Genelde Araplar ve özelde Kureyş, kendilerini Hz. İbrahim'in (a. s) 

izleyicileri sayıp onun yolu ve inancı üzerinde gittiklerini itiraf ettik¬ 
lerinden, kur'an, İbrahim Peygamberin (a.s) hayatının bu bölümü¬ 
nü tekrar tekrar anlatmaktadır. Araplar‘dan başka I Iıristiyanlarla 

Yahudiler de, Hz. İbrahim'in (a. s) kendi dinî lider ve yolgöstericileri 
olduğunu iddia ediyorlardı. Bu yüzden Kur'an, Hz. İbrahim'in (a.s) 
getirdiği dinin, şimdi Hz. Muhammed aleyhisselamın tebliğ ettiği, 

kendilerinin ise şiddetle karşı çık tıklan aynı din, yani İslâm olduğu 
konusunda onlan tekrar tekrar uyanr. 

Hz. İbrahim (â.s) müşrik değildi, tam tersine şirkin baş düşmanıy¬ 
dı. Bu nedenle evini ve ülkesini terkedip bir muhacir olarak Suriye, 
Filistin ve Hicaz da yaşamak zorunda kalmıştı. Bir Yahudi ve 
Hıristiyan da değildi o. Çünkü Hıristiyanlık ve Yahudilik ondan yüz¬ 

lerce yıl sonra doğmuştu. Bizzat müşrikler, Arabistan'da puta tapın¬ 
manın, Hz. İbrahim'den (a.s) yüzyıllarca sonra başladığını itiraf et¬ 
tiklerinden ve Yahudilerle Hıristiyanlar da Hz. İbrahim'in (a.s) 
Yahudilik ve Hıristiyanlık'ın doğuşundan çok uzun zaman önce ya- 
şadığnı inkar etmediklerinden, bu tarihi delili reddetmenin imkanı 
yoktu, öyleyse, bunlann dinlerinin temelini oluşturduğunu sandık¬ 

lan özel inanç ve adetler Hz. İbrahim'in (a.s) getirdiği dinin parçası 
olamazdı. Hak Din, tüm bu kirliliklerden uzak, yalnızca Bir Allah'a 
ibadet ve itaata dayanan dindi. Bu yüzden Kur an şöyle der: "İbrahim 

fie Yahudi, ne de Hıristiyandı, fakat hanif müslümandı; müşriklerden de 
değildi. Şüphesiz İbrahim’e en yakın ve layık olanlar ona uyanlar, bu ne¬ 
bi ve iman edenlerdir..." (Al-i Imran: 67-68). 

51. Bu sorunun hedefi, halka tapındıklan ilâhlann sahte ve mut¬ 
lak anlamda güçsüz olduğunu hatırlatmaktadır. Enbiya Suresi nde 
aynı soru şöyle ifade edilir: “Karşılarında büyük bir bağlılıkla hizmet 

edip boyun büktüğünüz şu putlar nedir?” 

52. Herkes onların putlara ibadet ettiklerini bilirken, bu şekilde 
cevap vermeleri, inançlarında sabit ve kalplerinin bununla mutma¬ 

in olduğunu belirtmek içindi. Şöyle demek istiyorlardı çünkü: “Biz 
de bunlann taştan ve odundan putlar olduğunu biliyoruz. Fakat 
inancımız, onlara bağlılıkla hizmet ve ibadet etmemizi gerektiri¬ 

yor." 
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73 "Ya da size bir yararlan dokunuyor mu veya zararlan?" 

74 "Hayır" dediler. "Biz atalanmızı böyle yaparlarken bulduk."33 

75 (İbrahim) Dedi ki: "Şimdi, neye tapmakta olduklarınızı gördünüz 
mü?" 

76 "Hem siz, hem de eski atalannız?"54 

AÇIKLAMA 

53. Yani, '‘Onlara ibadetimiz ve hizmetimiz, dualarımızı ve müna- 

catımızı duyduklanndan, ya da fayda ve zararlan olduğundan değil, 

atalanmızı onlara ibadet ve hizmet ederken gördüğümüzdendir.” 

Böylece onlar putlara tapmalarının gerçek nedeninin, atalanm körü 

körüne taklit etmek olduğunu itiraf ediyorlardı. Bir başka deyişle, 

şöyle demek istiyorlardı: “Bize söylediğinde yeni hiç bir şey yok. 

Bunlann hiç bir şey işitmeyen, fayda da, zarar da vermeyen taş ve 

tahtadan putlar olduğunu biz de biliyoruz. Fakat, yüzyıllardan beri 

nesil be nesil onlara tapman ecdadımızın akılsız kimseler olduğuna 

inanamayız. Bu cansız suretlere tapınmalarında iyi bir neden olma¬ 

lı; onlara tam olarak inandığımızdan biz de aynı şeyi yapıyoruz.” 

54. Yani, “Ataları da aynı dinde idi diye, o dinin gerçek olduğunu 

söylemek yerinde midir? İnsanlar, tapındıkları ilâhların hiç bir İlâhî 

sıfata sahip olup olmadıklarına, kaderleri üzerinde güç ve etkilerinin 

bulunup bulunmadığına bakmadan atalannın izinde körü körüne 

gidip durmalı mıdırlar?” 
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77 "İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır;00 yalnızca alemlerin 

Rabbi hariç"36 
78 "Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O’dur;"57 

79 "Bana yediren ve içiren O'dur;" 

80 "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;"38 

81 "Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O’dur;" 

AÇIKLAMA 

55. Yani, “Onlara bakıyorum da, eğer onlara ibaret edecek olur¬ 

sam, kendimi dünyada da, ahirette de helâk edeceğimi görüyorum. 

Onlara ibedet etmek helake yol açtığına göre, onlara ibadet etmek, 

kişinin düşmanına ibadet etmesi demektir.” İbrahim Peygamber in 

(a.s) bu sözleri, Meryem Suresinin 81 ve 82. ayetleriyle yakından 

bağlantılıdır. "Kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka ilâhlar 

edindiler. Asla! Onlann kendilerine ibadet etmelerini inkar edecekler ve 

bunlara zıt olacaklardır." 

İbrahim Peygamberin (a.s), “Onlar sizin düşmanmızdır” değil de, 

“Onlar benim düşmanımdır” demesine dikkat edilmelidir. Öbür tür¬ 

lü demiş olsaydı, ilâhlarının kendilerine nasıl düşman olabileceğini 

anlıyamayacaklanndan, kendilerini tahrik edilmiş hissedeceklerdi. 

Gerçekte Hz. İbrahim (a.s) insanın kendi iyiliğini isteyen ve bile bile 

kendisinin kötülüğünü arzu etmeyen tabii duygularına başvuru¬ 

yordu. Bu da, karşıdakileri gerçekten kendilerinin iyiliğine mi, yok¬ 

sa kötülüğüne mi çalıştıkları konusunda düşünmeye itecekti. 

56. Yani, “Dünyada kendilerine tapınılan, ibadet edilen ilâhlar 



Cüz : 19 TEFHİMU'L KUR AN 35 

içinde, kendisine ibadette kendim için fayda bulduğum ve kendisine 

let etmekle kişinin düşmanına değil, kendi yardımcı ve besleyici¬ 

si, «e ibadet ettiği Alemlerin Rabbi tek bir Allah vardır.” Bundan son¬ 

ra, Hz. İbrahim (a.s), neden yalnızca Allah’ın ibadete layık olduğu 

konusunda kimsenin reddedemeyeceği delilleri sıralamaya geçiyor 

ve dolaylı olarak karşısmdakilerin, Allah'tan başka ilâhlara tapın¬ 

malarında atalarını körü körüne taklitten başka hiç bir akli temelle¬ 

rinin olmadığını ima ediyor. 

57. Allah ın, yalnızca bir Allah'ın insanın ibadetine layık olduğu¬ 

nun birinci nedeni budur. Kavmi de, yalnızca Allah'm ortaksız yara¬ 

tıcıları olduğunu biliyor ve buna inanıyordu. Yalnızca onlar değil, 

düjr/amn bütün müşrikleri, ibadet ettikleri ilâhların bile Allah ın ya- 

ğı olduğuna inanagelmiş ve ateistler dışında kimse, Allah ıh tüm 

kainatın yaratıcısı olduğunu inkar etmemiştir. İbrahim Peygam¬ 

berin (a.s) bu delili, bir yaratık olarak, yalnızca ibadetine layık olan 

yaratıcısına ibadet edebileceğini ve Allah m yaratmasında hiç bir or¬ 

tağı bulunmadığından, başka kimseye ibadet edemeyeceğini ifade 
etmektedir. 

58. Allah'a, yalnızca Allah'a ibadet etmenin ikinci nedeni, Allah ın 

insanı yarattıktan sonra, ona ilgisiz kalmayarak, başka destekçiler 

araması için onu kendi başına bırakmayıp yolunu bulması, korun¬ 

ması ve ihtiyaçlarım gidermesi için gerekli düzenlemelerde bulunma 

sorumluluğunu da üzerine almış olmasıdır. Daha çocuk doğar doğ¬ 

maz, sütü anne göğsünde üretilmekte ve görünmeyen bir güç kendi¬ 

sine, sütü emme ve yutma yolunu öğretmektedir. Yaratıcı, hayatının 

ilk gününden ölümüne kadar gelişmesi, büyümesi ve yaşaması için 

hayatının her safhasında gerekli olan tüm araçları çevresindeki 

dünyada varetmiş bulunmaktadır. Yaratıcı, onu ayrıca bu araçları 

yararına kullanması için gerekli tüm güç ve yetenekleri bahşetmiş ve 

hayatının her anında gerekli tüm donatımda bulunmuştur. Sonra, 

tüm hastalık, mikrop ve zehirlere karşı korunması için öylesine ilaç 

ve panzehirler yaratmıştır ki, insan bilgisi bunian bütünüyle kavra¬ 

maktan acizdir. Bütün bu tabii düzenlemelerde bulunmamış ol¬ 

saydı, tek bir diken bile onun için felaketler doğurabilirdi. Yaratı- 

cı'nın, bu her şeyi saran rahmet ve donatımı, insana hayatının her 

anında yetişirken, insanın Allah'tan başkalarının önünde eğilme¬ 

sinden, ihtiyaç ve sıkıntı halinde başka yardımcılar aramasından 

daha büyük bir akılsızlık ve nankörlük olabilir mi? 
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82 "Din (Ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını ummakta olduğum 
da O’dur;"59 

83 "Rabbim, bana hüküm60 (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara 
kat;"61 

84 "Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili (lisan-ı sıdk) 
ver."62 

AÇIKLAMA 

59. Başkasına değil, yalnızca Allah a ibadet etmenin üçüncü nede¬ 

ni, insanın Allah ile ilişkisinin yalnızca dünya hayaü ile sınırlı olma¬ 
yıp ölümünden sonraki hayata da uzanmasıdır. Kendisini vareden 
aynı Allah, bir gün onu çağınr ve dünyadan ayrılıp O na dönüşü en¬ 
gelleyecek hiç bir güç de yoktur. Hiç bir ilaç, hiç bir doktor, hiç bir 
tanrı veya tanrıça, insanı dünyadan alan ele yetişemez. Tüm şu tan¬ 
rılaş tınlan ve kendilerine tapınılan insanlar bile, kendi ölümlerini 

savuşturabilecek değillerdir. Yalnızca Allah'tır ki, hükmeder ve kişi¬ 

nin dünyadan ne zaman çağrılacağına karar verir ve ne zaman bir ki¬ 
şi O nun çağrısını alırsa, o her halükârda dünyadan ayrılmak zorun¬ 
dadır. Sonra, yine yalnız Allah'ür ki, dünyada doğmuş, ölmüş ve gö¬ 

mülmüş olanların tekrar ne zaman hayata döndürüleceğine karar 
verir ve dünyada işlediklerinden dolayı kendilerini hesaba çeker. 

Kimsenin, kendisinin ve başkalarının yeniden dirilmesini durdura¬ 
bilme gücü yoktur. Herkes, Allah'ın hükmü ile kalkacak ve O nun 
mahkemesine çıkacaktır. O gün tek Hakim de yalnızca Allah'ür ve 

kimse hükmünde O na hiç bir şekilde ortak olamaz. Affetmek veya 
cezalandırmak bütünüyle Allah ın elindedir. Allah ın cezalandırmak 
istediği bir kişiyi kimsenin affettirme gücü olmadığı gibi, affetmek is¬ 

tediği bir kişiye de kimsenin ceza verdirmeye gücü yetmez. Dünyada 
şefaatçi kabul edilenlerin tümü, affedilmeleri için, Allah ın rahmet 
ve lütfunu umacaklardır. Bu gerçekler karşısında, Allah'tan başka- 
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lanna ibadet eden bir kişi, kendi felaketini kendisi hazırlıyor demek¬ 

tir. İnsanın, dünyada ve ahirette hayatını elinde tutan Allah tan yüz 
çevirip yardım ve destek için bu noktada bütünüyle güçsüz olanlara 

yönelmesinden daha büyük bir talihsizlik olamaz. 
60. Bu duanın yapıldığı zamanda Hz. İbrahim (a.s) peygamberliğe 

getirilmiş bulunduğundan, burada hükm. peygamberlik anlamında 
değildir. Bu dua peygamberlikten önce yapılmış olsa bile, peygam¬ 
berlik, istek üzerine verilmeyip Allah'ın dilediğine bahşettiği bir şey 
olduğundan, yine peygamberlik anlamında değildir. Burada hükm. 
hikmet. ılım, doğru ile yanlışı ayırdetme ve yargı gücü demektir. Hz. 
Peygamber'den de (s.a) bu..a benzer bir dua nakledilmektedir 
“ î" «LiVı u,.ı: Bize eşyayı olduğu gibi göster." 

61. Beni salihlerin arasına kat": "Bana dünyada içinde yaşanacak 
salih bir topluluk ver ve ahirette beni salihlerle birlikte haşret." Sa- 
lihlerle haşrolmaklâ kurtuluşa ermek aynı anlama gelir. Dolayısıyle. 
ahirete. mükafat ve cezaya inanan herkesin duası olmalıdır bu. 
Dünyada iken bile salih bir kişi. Allah'ın kendisini ahlâksız ve kötü 
bir toplum içinde yaşamaktan korumasını ve salihlerin içine katma¬ 
sını arzular. Salih ve dindar bir kişi, İçinde yaşadığı toplum ahlâkî- 
manevî yönden temizleninceye veya hakkın, doğrunun ve namuslu¬ 
luğun ilkelerine uygun bir başka topluma katılıncaya kadar asla ra¬ 
hat edemez. 

62. “Sonrakiler içinde benim için lisan-1 sıdk kıl": “Bana, benden 

sonraki nesillerin ölümünden sonra neni, kendileri kötü olmakla 
kalmayıp arkalarında da kötülükten başka birşey bırakmayan za¬ 

limlerden biri olarak değil, iyi ve dindar biri olarak anmaları nimeti¬ 
ni bahşet. Bana öyle salih ameller işlemeyi nasib et ki. hayatım baş- 
kalan için gelecek tüm zamanlarda bir ışık kaynağı olsun ve ben de. 

insanlığa faydalı olanlar içinde sayılayım." 
Bu. dünyevi yücelik ve şöhret duası değil, ancak kalıcı ve değerli 

hizmetler sonucu kazanılabilecek gerçek büyüklük ve şöhret '*• ısı¬ 

dır. Bir insanın böyle gerçek ün ve şan kazanmas’mn iki hayırlı yönü 

vardın 
1) Dünyadakiler, kötü örnekler karşısında kendilerine takva aşı¬ 

layacak ve doğru yolu izlemede cesaret verecek iyi bir örnek bulur¬ 

lar. 
2) Salih kişi, yalnızca ortaya koyduğu güzel örneği izleyerek doğ¬ 

ruya yönelen nesillerin işlediklerinden de mükafat almakla kalma'’:, 
kendi amellerine ek olarak, nesiller boyunca Kıyamet Günü ne 
dar insanlara yararlı olmakta devam eden, arkasında bıraktığı hida¬ 
yet çeşmelerinden dolayı, milyonlarca insanın kendi lehine şahitliği¬ 

ni kazanır. 
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85 "Beni nimetlerle-donatılmış cennetin mirasçılarından kıl/' 

86 "Babamı da bağışla, çünkü o şaşmp-sapanlardandır."63 

87 "Ve beni (insanların) diriltilecekleri gün küçük düşürme/'64 

88 "Malın da, çocukarın da bir yarar sağlayamadığı günde." 

89 "Ancak Allah’a selim bir kalp ile gelenler başka."60 

90 (O gün)66 Cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. 

91 Cehennem de azgınlar için sergilenir.67 

92 Ve onlara: "Tapınmakta olduklarınız nerede?" denilir. 

93 "Allah’ın dışında olan (ilah)lar; size yardımları dokunuyor mu, ve¬ 

ya kendilerine yardımları oluyor mu? 

94 Artık onlar ve azgınlar onun içine dökülüverilmiştir. 

95 Ve İblis’in bütün orduları da.68 
96 Orada birbirleriyle çekişip-tartışarak derler ki: 

97 "Andolsun Allah'a, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymi¬ 

şiz," 
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AÇIKLAMA 

63. Bazı mûfessirler, Hz. İbrahim'in (a.s) babasının bağışlanması 
için yaptığı bu duayı, bağışlanma ve her halükârda İman la bağlantı¬ 
lı ve İman'a bağlı olduğundan, babasına İslâm'ı kabul nimetini bah¬ 
şetmesi için Allah'a dua ettiği şeklinde yorumlamışlardır. Fakat bu 
yorum. Kur'an’daki ilgili diğer ayetlere uygun düşmemektedir. 
Kur’an. Hz. İbrahim’in (a.s). babasının acımasız davranıştan karşı¬ 
sında yurdunu terk ederken şöyle dediğini anlatır: “Sana selam ol¬ 
sun” dedi, “senin İçin Rabblmden bağışlanma dileyeceğim; şüphesiz 
o bana karşı çok lütufkârdır" (Meryem: 47). Bu sözünü yerine ge¬ 
tirmek için yalnızca babası için değil, hem annesi, hem de babası için 
istiğfarda bulunmuştur: “Rabbimiz. beni anne-babamı bağışla..." 
(İbrahim: 41). Fakat ardından, bir müminin babası bile olsa. Hakk'ın 
düşmanının istiğfarı hak etmeyeceğini far ketti: “İbrahim’in babası 
için istiğfarı, yalnızca ona karşı yaptığı bir vaatten ötürü idi; fakat, 
kendisine onun Allah düşmanı olduğu açık-seçik belli olunca ondan 
uzaklaştı..." (Tövbe: 114). 

64. Yani. “Hüküm Günü herkesin önünde, ben çaresiz görüp du¬ 
rurken. babama azab ederek üzerime leke getirme." 

65.88 ve 89. ayetlerin Hz. İbrahim’in (a.s) duasının bir bölümü 
mü. yoksa Allah'ın eklemesi mi olduğunu kestirmek güçtür. Birinci 
durumda. İbrahim Peygamber’in (a.s) babası için dua ederken, ger¬ 
çekleri çok iyi kavramış olduğu anlamı çıkar. İkinci durumda, bun¬ 
lar Hz. İbrahim'in (a.s) duasına Allah'ın şöyle denircesine bir yoru¬ 
mu olun “Hüküm Günü mal ve çocuklar değil, ancak selim bir kalb, 
imanlı, isyan ve günahtan arınmış bir kalb fayda verecektir. Çünkü, 
ancak kalb selim olursa, malın ve çocukların bir faydası olabilir. 
Mal, ancak kişi onu içten gelerek Allah yolunda harcarsa, faydalı 
olacaktır. Aksi halde, bir milyoner, milyarder bile orada yoksuldur. 
Yine, ancak iman ve salih amel üzerine eğitilmiş çocukların yardımı 
olacaktır orada; aksi halde, oğul peygamber bile olsa, babası küfür 
üzere öldüyse -böyle bir babanın çocuklarının iyiliğinde payı olama¬ 
yacağından- cezadan kurtulamayacaktır." 

66.90-102. ayetler. Hz. İbrahim'in (a.s) sözlerinin bir bölümü de¬ 
ğil. Allah'ın sözü olarak görülmektedir. 

67. Yani, bir yandan muttakilere Allah'ın lütfuyla cennette tada¬ 
caktan sayısız nimetler gösterilirken, öte yandan, Mahşer’de dalâ- 
lettekilere cehennem bütün korkunçluğu ile açılacaktır. 

68. Metinde “ ” nun iki anlamı vardır: 1) Birbiri ardınca ce¬ 
henneme yığılacaklar; 2) Cehennemin derinliklerine yuvarlanmaya 
devam edecekler. 
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98 "Çünkü sizi (yalancı olanları) alemlerin Rabbiyle eşit tutuyor¬ 

duk. 
99 "Bizi suçlu-günahkârlardan başka saptıran da olmadı."69 

100 "Artık bizim için ne bir şefaatçi var/'70 
101 "Ne de candan-yakın bir dost."71 
102 "Bizim bir kere daha (dünyaya dönüşümüz mümkün) olsaydı da 

iman edenlerden olabilseydik."72 
103 Hiç şüphe yok/ bunda bir ayet vardır/3 ama onlann çoğu iman et¬ 

miş değildirler. 
104 Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirge¬ 

yendir. 

AÇIKLAMA 

69. Burada, dünyadayken halkın ilâh gibi sayıp hizmet ettikleri, 

sözlerini ve davranışlarını otorite saydıkları ve kendilerine her türlü 

arz ve takdimde bulundukları dinî lider ve önderlerine nasıl davra¬ 

nacakları anlatılmaktadır. Ahirette halk, önderlerinin kendilerini 

saptırmış ve helaklerine yol açmış olduğunu anlayınca, durumların¬ 

dan onlan sorumlu tutacaklar ve onlara lanetler yağdıracaklardır. 

Kör izleyiciler, dünyada önderlerinin kendilerini doğruya mı, yoksa 

yanlışa mı götürdüklerine dikkat etsinler diye. Kuran bu dehşetli 

ahiret manzarasını çeşitli yerlerde sunmaktadır, örnek: "Her bir 

ümmet girdikçe kardeşine lanet eder: ne zaman ki, hepsi orada top¬ 

lanır, o zaman sonrakileri, öncekileri için, "Rabbimiz, şunlar bizi sa¬ 

pıttı, dolayısıyla onlara ateşten bir kat daha azab ver” der. ‘‘Her biri 

için bir kat daha fazla var, fakat bilmezsiniz” der. (A raf:38), “Küfre- 
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dfenler, “Rabbimlz, bizi sapıtan cinleri ve insanları bize göster, onlan 

ayaklarımızın altma alalım da, en alçaklardan olsunlar.” (Fussilet: 

29) “Ve Rabbimiz, şüphesiz biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat 

ettik de, bizi yoldan sapıttılar” dediler. “Rabbimiz, onlara iki kat azab 

ver ve onlan büyük bir lanetle lanetle.” (Ahzab: 67-68). 

70. Yani, “Bizim dünyada iken şefaatçilerimiz saydıklarımız ve bizi 

salimen cennet e ulaştıracaklarına inandıklarımız, bugün çaresiz ve 

bize faydasızdırlar.” 
71. Yani, “Bizim için duygulanacak ve bizi teselli edecek hiç bir se¬ 

venimiz yok,” Kur an, ahirette yalnızca müminlerin birbirlerine dost 

olmaya devam edeceklerini belirtir. Kafirler ise, dünyada iken dost¬ 

luk yemini bile etmiş olsalar, birbirlerine düşman kesileceklerdir. 

Her biri diğerini kötü sonlarından sorumlu tutacak ve onun en fazla 

cezayı görmesi için çabşacaktır. “O gün dostlar, muttakiler dışında 

birbirine düşmandır.” (Zuhruf: 67). 

72. Kur an, bu tür hasret ve arzuya, “Eğer geri gönderilmiş olsalar¬ 

dı, yine nehyolunduklanm yapmaya dönerlerdi.” (En am: 28) şeklin¬ 

de cevap vermektedir. Dünyaya yeniden dönmelerine neden izin ve¬ 

rilmeyeceği konusunda bkz. Müminun an: 90-92. 

73. Hz. İbrahim Peygamber in (a. s) kıssasındaki “ayet”in iki yönü 

vardır: 

a) Arap müşrikleri, özellikle Kureyş, bir yandan kendilerinin İbra¬ 

him Peygamberin (a.s) izleyicileri olduklarını iddia edip onun so¬ 

yundan gelmekle övünürken, diğer yandan, Hz. İbrahim’in (a.s) ha¬ 

yatı boyunca sürekli bir mücadele verdiği şirke bulaşmış durumday¬ 

dılar. Sonra, bu insanlar, kendilerini Hz. İbrahim'in (a.s) getirdiği di¬ 

ne çağıran Hz. Peygamber e (s.a), tıpkı Hz. İbrahim’e karşı çıkılıp 

davranıldığı gibi, karşı çıkıp davranıyorlardı. Dolayısıyla onlara, Hz. 

İbrahim'in (a.s), kendilerinin itiraf etmelerine rağmen, inatlannda 

va karşı çıkmalarında devam ettikleri tevhid in bağlısı ve şirk in düş¬ 

manı olduğu hatırlatılmaktadır. 

b) Hz. İbrahim'in (a.s) kavmi yeryüzünden silinmişti, içlerinden 

hayatta kalanlar, Hz. İbrahim (a.s) ile oğullan İsmail ve îshakın (a.s) 

çocuklan idiler. Her ne kadar Kuran, Hz. İbrahim'in (a.s) kavmine 

inen azab tan söz etmiyorsa da, bu kavim azaba uğrayan kavimlerin 

arasında anılmaktadır: “Onlara, kendilerinden öncekilerin, Nuh 

Kavmi, Ad, Semud ve İbrahim Kavmi ve Medyen halkıyla tersine çev¬ 

rilmiş şehirlerin haberi gelmedi mi?" (Tevbe: 70). 
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105 Nuh kavmi74 de gönderilen (peygamberler)leri yalanladı.73 

106 Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakınmaz mısınız?"76 demişti. 

107 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygambe¬ 

rim."77 
108 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."78 

109 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim 

yalnızca alemlerin Rabbine aittir."79 
110 "Artık Allah'tan korkup-sakınm ve bana itaat edin."80 

AÇIKLAMA 

74. Lütfen karşılaştırın: A raf: 59-64, Yunus: 71-73, Hud: 25-48, 

lsra: 3, Enbiya: 76-77, Müminun: 23-30, Furkan: 37, Hz. Nuh’un 

(a.s) kıssasının ayrıntıları için bkz. Ankebut: 14-15, Saffat: 75-82, 

Kamer: 9-15 ve Nuh Suresi. 
75. Her ne kadar onlar tek bir rasûlü reddetmişlerse de, rasüllerin 

hepsi Allah tan aynı mesajı getirdiklerinden, tüm rasûlleri reddet¬ 

miş oluyorlardı. Kuranın çeşitli şekillerde tekrar tekrar andığı bir 

olgudur bu. Dolayısıyle, tek bir peygamberi reddedenler, diğer pey¬ 

gamberlere inansalar bile kafir olmuş olurlar. Çünkü, herhangi bir 

rasûle inanan mümin, ırkî ön yargılar, ataları taklit gibi etkenler al¬ 

tında kalmadıkça, aynı gerçeği daha başka durumlarda inkar ede- 
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mez. 

76. Hz. Nuh'un (a.s) kavmine ilk hitabesi, Kuranın başka yerinde 

anıldığı üzere şöyleydi: “Ey kavmim! Allah a ibadet edin, sizin için 

Ondan başka ilâh yoktur. Öyleyken, sakınıp korkmayacak mısınız?" 

(Müminun: 23). “Allah'a ibadet edin. O ndan sakınıp korkun ve bana 

itaat edin." (Nuh:3). Yani, “Allah'a isyanın ve O ndan başkalarına 

ibadet etmenin sonuçlarından korkmuyor musunuz?” 

77. Burada iki anlam vardır: 1) “Ben size ancak Allah'ın bana vah- 
yettiğini aktarıyorum.” ve 2) “Ben, zaten güvenilir, dürüst ve namus¬ 

lu bildiğiniz bir rasûlüm. Sizinle olan ilişkilerimde dürüst ve güveni¬ 

lirken, Allah'ın Mesajı nı aktarmada nasıl güvenilmez ve yalancı ola¬ 

bilirim? O halde, size getirdiğim her şeyin gerçek olduğu konusunda 

emin olabilirsiniz.” 

78. Yani, “Ben güvenilir ve doğru bir rasûl olduğuma göre, tüm di¬ 

ğer reisler karşısında bana itaat etmek, emir ve talimatlarımı yerine 

getirmekle yükümlüsünüz. Çünkü, ben Allah'ın iradesini temsil edi¬ 

yorum. Bana itaat, Allah'a itaat; bana itaatsizlik, Allah a itaatsizlik¬ 

tir." Bir başka deyişle, insanlardan yalnızca bir rasûlü, Allah tarafın¬ 

dan gönderilmiş gerçek bir rasûl olarak kabul etmek değil, ona itaat 

etmek ve diğer tüm kanunlar karşısında onun kanununa itaat et¬ 

mek istenmektedir. Bir peygamberi reddetmek veya onu peygamber 

olarak kabul ettikten sonra kendisine itaatsizlikte bulunmak, Al¬ 

lah'a isyan ve O nun gazabını çekmekle eş anlamlıdır. Dolayısıyle 

“Allah tan sakınıp korkun” ifadesi, her işitenin, bir peygamberin me¬ 

sajını reddetmenin veya emirlerine itaatsizlik etmenin sonuçlarını 

açıkça anlaması konusunda bir uyandır. 

79. Hz. Nuh'un (a.s), mesajının gerçekliği konusundaki iki delil¬ 

den İkincisi budur. İlki, aralarında geçen hayatının ilk döneminde 

kendisini güvenilir bir insan olarak tanımalanydı. Bu ikinci delil ise 

şunu ifade etmektedir: “Sizden gelen her türlü itiraz ve düşmanlığa 

rağmen, gece gündüz demeden tebliğ ettiğim mesajı aktarmada, be¬ 

nim hiç bir kişisel çıkarım yoktur. Hiç olmazsa, davetimde samimi 

olduğumı>ve size ancak doğruluğuna inandığım ve tüm insanlığın 

kurtuluş ve mutluluğunu izlenmesinde bulduğum şeyi sunduğumu 

anlamalısınız. Bunda hiç bir kişisel çıkarım yok ki, halkı kandırmak 
için yalanlar düzeyim.” 

Bu iki delil, peygamberlerin doğruluğunun delilleri olarak 

Kur'an'ın tekrar tekrar ileri sürdüğü ve peygamberliği değerlendir- 
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mede ölçûcıolarak sunduğu en önemli delillerdendir. Peygamberli¬ 

ğinden önce yaşadığı toplum içinde her zaman doğru, güvenilir ve 

ahlâklı bir kimse olarak tanınmış bir kişiden, hemen Allah adma ya¬ 

lanlar düzmeye ve öyle olmadığı halde, insanları Allah tarafından ta¬ 

yin edildiğine inandırmaya girişti diye, en ön yargılı biri bile şüphele- 

nemez. Bundan da önemlisi, ortada bencil bir etken olmadıkça, iyi 

niyetle böyle bir yalan da düzülemez. Ayrıca, böyle bir aldatmaya gi¬ 

rişen bir kişi, yalanım insanlardan bütünüyle gizleyemez. “İşini” 

ilerletmek için uydurduğu yalanlar ve kullandığı araçlar bilinir ve 

her türlü bencil çıkar ve kazançlar çok geçmeden ortaya çıkar. Buna 

karşılık peygamberlerin kişisel hayatları, ahlâkî meziyet ve üstün¬ 

lüklerle doludur. Bu hayatta, hiç bir hile ve aldatma izine rastlan¬ 

maz. Bırakın kişisel çıkar sağlama düşüncesini, bir peygamber, so¬ 

nuçsuz görünen bir dava uğruna her şeyini feda eder. Sağduyu ve 

adalet duygusuna sahip hiç bir insan, oldukça huzur dolu bir hayat 

sürmekte olan akıllı bir kişinin, birden, kendisine herhangi bir yarar 

sağlaması şöyle dursun, tüm parasını, vaktini ve enerjisini isteyen 

ve kendisine tüm dünyanın düşmanlığından başka bir şey kazandır¬ 

mayan asılsız bir iddia ile ortaya çıkmasını düşünemez. Kişisel çı¬ 

karların fedası, kişinin samimiyetinin birinci delilidir. O halde, kişi¬ 

sel çıkarlarını yıllarca feda eden bir kişinin samimiyetinden ve niyet¬ 

lerinden şüphelenmek, kendisi bencil ve samimiyetsiz olan bir kişi¬ 

nin oyalanmasından başka bir şey olamaz. Ayrıca bkz. Müminun, 

an: 70. 

80. Bu cümlenin kullanılışı sebebsiz değildir. Birinci kullanışta 

(ayet: 108), şöyle bir anlam ihtiva ediyordu: “Kendinizin de geçmişte 

doğru ve güvenilir bir kişi olarak kabul ettiğiniz sadık ve emin elçisi¬ 

ne yalancı muamelesi yapmakla Allah'tan korkmuyor musunuz?” 

Burada ise şu anlam vardır. “Hiç bir kişisel çıkar düşüncesi taşı¬ 

madan, yalnızca halkın ıslahı için içtenlikle çalışan bir kişinin niye¬ 

tinden şüphelenirseniz Allah tan korkun.” Nuh kavminin ileri gelen¬ 

leri, Hz. Nuh'un (a.s) getirdiği hak mesajda yanlışlıklar bulmak için, 

onu kişisel üstünlük mücadelesi vermekle suçluyorlardı: “Üzeriniz¬ 

de üstünlük sağlamak istiyor.” (Müminun: 24). 
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1 i 1 Dediler ki: "Sana, sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mı¬ 
yız?"81 

AÇIKLAMA 

81. Hz. Nuh'un (a.s) mesajına bu cevabı verenler, Hud Suresinde 
anıldığı üzere, kavminin ileri gelenleri, reisleri ve soyluları idi: “Kav- 
minden küfreden ileri gelenler dediler: “Seni ancak bizim gibi bir be¬ 
şer görüyoruz ve görüyoruz ki, sana yalnızca düşünüp taşınmayan 
rezillerimiz uyuyor; ve yine sizin bize karşı hiç bir üstünlüğünüzün 

olmadığım da görüyoruz..." (Hud: 27). Ayetten anlaşıldığına göre, 
Hz. Nuh'a (a.s) inananlar çoğunlukla yoksullar, işçiler veya toplum¬ 
da hiç bir mevkisi olmayan bazı gençlerdi. Toplumda etkili ve zengin 
olanlar ise, Hz. Nuh'un (as) en sert düşmanlan idiler ve sıradan hal¬ 

kı arkalarında tutabilmek için her hile ve yalana başvurmaktan çe¬ 
kinmiyorlardı. 

Hz. Nuh'a (a.s) karşı getirdikleri delillerden (!) birisi de şuydu: 
“Nuh'un mesajında dikkate değer bir şey olsaydı, ona önce toplum¬ 
daki zenginler, bilginler, din adamian, soylular ve akıllı kimseler 
inanırdı; fakat, bunların hiç biri ona inanmıyor; yalnızca, toplumun 
sağduyudan yoksun en alt katmanına mensup akılsızlardır ona 
uyanlar. Bu durumda, bizim gibi soylu ve makam sahibi kişiler, bu 
sıradan insanlara nasıl katılabilir?” 

Kureyş kafirlerinin, Hz. Peygamber (s.a) ve ashabı hakkında söy¬ 
ledikleri de aynıydı: Herakliyus'un sorularına Ebu Süfyan, “Mu- 
hammed'e kavmimizin yoksullan, zayıflan ve bazı akılsız gençleri 

uyuyor" cevabını vermişti. Onlara göre, toplumun ileri gelenlerinin 
kabul ettiği gerçek, ancak gerçek olabilirdi. Çünkü yalnızca sağduyu 
ve değerlendirme gücüne sahip olanlar onlardı. Sıradan halkın, za¬ 
ten sıradan oluşu, onlann sağduyu ve değerlendirme gücüne sahip 
olmadıklarının delili idi. öyleyse, onlann kabul ettiği bir şey, ileri ge¬ 
lenlerce reddedilirse, bu demektir ki, bu şey, herhangi bir kıymet ve 

değere sahip değildir. Mekke kafirleri daha da ileri gidiyorlardı. 
Rasûlün sıradan bir insan olamayacağını ileri sürüyorlardı. Onlar; 
Allah bir rasûl gönderecekse, ileri gelenlerden birisini seçip gönde 
rirdi: “Ve, “Bu Kur an iki büyük şehirden (Mekke ve Taif) büyük bir 
adama indirilmeli değil miydi?" dediler." (Zuhruf: 31). 
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112 De ki: "Onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yok¬ 

tur." 

113 "Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir, eğer şuurundaysanız 

(anlarsınız.)"82 

114 "Ve ben mü’min olanları kovacak değilim." 

115 "Ben, yalnızca apaçık bir uyancı-korkutucuyum."83 

116 Dediler ki: "Eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, 

gerçekten taşa tutulanlardan olacaksın."84 

*• 

AÇIKLAMA 

82. Bu. çalışan sınıflara ve toplumun aşağı görülen işler yapan alt 

katmanlarına mensup yoksulların zihni yeterliliğe sahip bulunma¬ 

dığı ve sağduyu ve düşünceden yoksun oldukları varsayımına dayalı 

itiraza ilk cevaptır. Hz. Nuh'un (a. s) ağzıyla: “Mesajımı kabul edip 

ona göre davranan insanların yaptıklarının değerini ölçmeye ve on¬ 

ları imana götüren etkenleri değerlendirmek için hiç bir aracım yok. 

Bu. benim işim değil, Allah'ın bileceği bir iş.” 

83. “Ey Nuh, köleler, hizmetçiler ve ücretliler gibi aşağı derecedeki 

insanlar arasında sayılalım diye mi sana iman edeceğiz?” denirce- 

sine, iman edip Hz. Nuh'un (a.s) çevresinde toplananlar en düşük 

sosyal katmana mensup olduklarından, soyluların hiç birinin onla¬ 

ra katılmak istemediğini ima ettiren itiraza Hz. Nuh'un (a.s) .ikinci 

cevabı da şudur: “Nasıl böyleşine mantıksız bir tutum takınır da, be¬ 

ni dinlemek bile istemeyenleri sayar, onlara uyar ve bana inanıp ar¬ 

kamdan gelenleri ise kovanm? Ben yalnızca, gittiğiniz yolun yanlış 

olup sizi helake sürüklediğini ve benim çağırdığım yolun ise, herkes 
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için kurtuluş yolu olduğunu açıkça ilan eden bir uyancıyım. Uyan- 

lanma kulak verip benimsemeniz, ya da körü körüne helâke giden 

yolda yürümeye devam etmeniz, artık size kalmış bulunuyor. Uyan¬ 

ma kulak verip doğru yolu benimseyenlerin atalarını, sımflannı ve 

mesleklerini araştırmam gerekmez. Onlar sizin gözünüzde “adi” ola¬ 

bilirler, fakat ben onlan kovup da, “soyluların ne zaman felaket yo¬ 

lundan vazgeçerek kurtuluş ve esenlik yoluna gireceklerini gözleye- 

mem.” 

Bu ayetler indiğinde, Hz. Peygamber (s.a) ile Mekke kafirleri ara¬ 

sında da aym şeyler olup bitiyordu; dolayısıyle, Hz. Nuh (a.s) ile kav- 

minin ileri gelenleri arasında geçen konuşmalann burada neden 

nakledildiği bütünüyle anlaşılabilir. Mekke kafirlerinin ileri gelenle¬ 

rinin düşünce yapıları da tamı tamına aynıydı. Bilal, Ammar, Sü- 

heyb gibi köleler ve ücretli sınıfın diğer mensuplan ile bir arada nasıl 

yanyana oturabileceklerini soruyorlar ve sanki şöyle diyorlardı: “Bu 

yoksullar kovulmadıkça, soylulann mümin olmayı düşünmelerine 

imkan yoktur. Köle ile efendinin omuz omuza bir arada oturmalan 

mümkün değildir.” 

Buna cevap olarak, Allah mağrur ve kibirli kafirlere, onlar öyle is¬ 

tedi diye yoksul müminleri yanından koyamayacağını söylemesini 

Hz. Peygamber e (s.a) emretmektedir: “İstiğna gösterene gelince: Sen 

ona yöneliyorsun, onun arınmasından sana bir şey yok ki! Ama ko¬ 

şarak ve titreyerek sana gelen; sana gelmişken sen onunla ilgilenmi¬ 

yorsun. Hayır, olamaz böyle; muhakkak o bir hatırlatma ve öğüttür. 

Kim dilerse hatırlar, öğüt alır...” (Abese: 5-12). “Sabah akşam O nun 

rızasını dileyerek Rablerine dua edenleri kovma! Onların hesabın¬ 

dan sana bir şey, senin hesabından da onlara bir şey yok ki, onlan 

kovarak zalimlerden olasın, işte böyle olanların bazısını bazısı ile sı¬ 

nadık, “Bunlar mıdır aramızda Allah'ın lütufta bulunduğu?" desin¬ 

ler diye. Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir?” (Enam: 52- 

53). 

84. Metindeki kelimeler iki anlama gelebilir: 1 -“Taşlanarak öldü¬ 

rüleceksin”, 2-“Her yandan hakaret yağmuruna tutulacak ve her 

nereye gitsen lanet ve küfürle karşılaşacaksın”. 
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117 De ki: "Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı."80 
118 "Bundan böyle, benimle onlann arasını açık bir hükümle ayır ve 

beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar."86 
119 Bunun üzerine, onu ve onunla birlikte olanlan (insan ve hayvan¬ 

larla) yüklü gemi içinde kurtardık.87 
120 Sonra bunun ardından geride kalanları da suda-boğduk. 
121 Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onlann çoğu iman et¬ 

miş değildirler. 
122 Ve hiç şüphe yok senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirge¬ 

yendir. ^ 
123 Âd (kavmi) de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.88 
124 Hani onlara kardeşleri Hûd: "Sakınmaz mısınız?" demişti. 
125 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygambe- 

nm. 
126 "Artık Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin." 
127 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim 

yalnızca alemlerin Rabbine aittir."89 

AÇIKLAMA 

85. Yani, “Beni kesinkes ve bütünüyle reddettiler ve artık mümin 
olmaları ümidi kalmadı.” Burada, hemen Hz. Nuh (a.s) ile kavminin 
ileri gelenleri arasındaki bu konuşmadan ve mesajının reddedilme- 
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dilmesinden sonra, Rasûl'ün, kavminin kendisini reddettiğini Al¬ 
lah a arzettiği ve aralarındaki hesabı görmesini Allah tan istediği 
şeklinde yanlış bir anlayışa kapılmamalıdır. Kur an, değişik yerler¬ 
de, Hz. Nuh (a. s) ile küfürde direnen kavmi arasında yüzyıllarca sü¬ 
ren uzun mücadelenin ayrıntılarına değinir. Ankebut Suresi'nin 14. 
ayetine göre bu mücadele 950 yıl sürmüştür: “Aralarında elli yıl ha¬ 
riç bin yıl kaldı.” Bu uzun zaman süresince Hz. Nuh (a.s) nesill< rce 
gösterdikleri davranışları ve takındıkları tavrı inceledi ve kimsede 
gerçeği kabul etme eğilimi görmeyip gelecek nesillerde de iman ede¬ 
cek bir kişinin çıkması ümidinin bulunmadığı sonucuna vardı: “Sen 
onlan bırakacak olursan, kullarını saptırırlar ve ancak facir, alabil¬ 
diğine kalır doğururlar.” (Nuh: 27). Bizzat Allah, Hz. Nuh'un (a.s) bu 
fikrini tasdik etmektedir Nuh’a vahyolundu ki. kavminden, iman et¬ 
miş olanlardan başka kimse inanmayacak; dolayısıyle onların yap¬ 
tıklarına üzülme." (Hud: 36). 

86. “Benimle, müminlerden beraberindekileri kurtar”: “Yalnızca 
kimi:. doğruda, kimin yanlışta olduğu konusunda hüküm verme; 
öyle bir hüküm ver ki. Hakikat in izleyicileri kurtulsun, yalanın ve 
sahtenin izleyicileri bütünüyle yeryüzünden silinsin.” 

87. “Yüklü Gemi”, çünkü Gemi müminler ve her türden çift çift 
hayvanla dolu idi. Ayrıntı için bkz. Hud: 40. 

88. Lütfen karşılaştırın: A raf: 65-72, Hud: 50-60, kıssanın ayrın¬ 
tıları için ise bkz. Fussilet: 13-16, Ahkaf: 21-26, Zariyat: 41-45, Ka¬ 
mer: 18-22, Hakka: 4-8, Fecr: 6-8. 

89. Hz. Hud'un bu hitabesini bütünüyle kavrayabilmek için. Ad 
kavmi hakkında Kuranın verdiği ayrıntılar göz önünde bulundur¬ 
mak gerekir: 

1) Nuh kavminin helak edilmesinden sonra Ad'a yeryüzünde ikti¬ 
dar ve üstünlük verilmişti: “Düşünüp ibret alın ki, Allah sizi Nuh'un 
kavminden sonra halifeler yaptı...” (A raf: 69) 

2) Güçlü kuvvetli insanlardı: “... Ve yaratılışta sizin güç ve kuvve¬ 
tinizi artırdı.” (A raf: 69). 

3) Yeryüzünde onların dengi bir başka kavim yoktu. “Beldeler 
içinde onun benzeri yaratılmamıştı.” (Fecr: 8). 

4) Medeni idiler ve dünyada yüksek sütunlu muhteşem binalar 
yapma sanat ve hünerleriyle tanınmışlardı: “Görmedin mi Rabbin 
nasıl yaptı Ad a? Yüksek sütunlu İrem'e?" (Fecr: 6-7) 

5) Bu maddi refah ve güç onlan mağrur ve kibirli yapmıştı: “Ad a 
gelince: Yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve “Bizden daha kuv¬ 
vetli kim var?” dediler." (Fussilet: 15). 

6) Siyasal iktidar, karşılarında kimsenin ses çıkaramadığı birkaç 
despotun ellerinde idi: “...Ve her inatçı zorbanın emrine uydular.” 
(Hud: 59). 3 

7) Allah'ın varlığına inanmıyor değillerdi, fakat sirk içinde idiler. 
Başkasına değil, yalnızca Allah'a ibadet etmeyi reddediyorlardı: “Bi¬ 
ze, yalnızca Allah'a ibadet edelim ve babalanmızın ibadet ettiklerini 
bırakalım diye mi geldin” dediler.” (A raf: 70). 
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128 "Siz, her yüksekçe yere bir anıt inşa edip (yararsız bir şeyle) oya¬ 
lanıp eğleniyor musunuz?"90 

129 "Ölümsüz kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsu¬ 
nuz?"91 

130 "Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsu¬ 
nuz?"92 

131 "Artık Allah'tan korkup-sakınm ve bana itaat edin." 
132 "Bilmekte olduğunuz şeylerle size yardım edenden korkup-sakı- 

nın," 
133 "Size hayvanlar, çocuklar (verferek) yardım etti." 
134 "Bahçeler ve pınarlar da." 
135 "Doğrusu, ben sizin için büyük bir günün azabından korkmakta¬ 

yım." 
136 Dediler ki: "Bizim için farketmez; öğüt versen de, öğüt verenler¬ 

den olma san da." 
137 "Bu, geçmiştekilerin geleneksel tutumundan başkası değil¬ 

dir."93 
138 "Ve biz azab görecek de değiliz." 
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AÇIKLAMA 

fO: Yani, “İhtişam ve şanınızın göstergesi anıtlar olmaktan b* şka 

bir yarar ve amaç taşımadıkları halde, sırf servet ve gücünüzü gös¬ 

termek için büyük büyük binalar dikersiniz.” 

91. Yani, “Oturmak için de binalar dikiyorsunuz da, onlan büyük, 

güzel ve sağlam yapmak için dünyada sonsuzca kalacakmışçasına 

servetinizi, her türlü fızikî-zihnî yeteneğinizi harcıyorsunuz. Hayat¬ 

ta, konfor ve zevkten başka hiç bir amacınız olmadığı gibi, bu dünya 

hayatının ötesinde dikkatinizi çeken bir şey de yok.” 

Bu bağlamda, mimaride israfın, bir halk içinde rastgele ortaya 

çıkmayıp maddi amaçlar ve bencil kazançlar uğrunda servet yığma 

ve çılgınlığın sonucu olduğu belirtilmelidir. Bir ulus bu noktaya gel¬ 

diği zaman, tüm sosyal sistemleri bozulur ve çöküntüye uğrar. Hz. 

Hud un (a.s). kavmini mimarideki israf ve lüksten dolayı eleştirmesi, 

yalnızca yüksek köşk ve anıtlara değil, aynca, ülkenin her yerinde 

tefessüh alametleri anıt ve köşkler şeklinde görülen köhnemiş me¬ 

deniyetlerine ve sosyal sistemlerine de yönelikti. 

92. Yani, “Sürekli artan hayat standardınızın taleblerini karşıla¬ 

mak için, küçük evlerle yetinmiyor ve köşkler, kaşaneler inşa ediyor¬ 

sunuz: Yine bunlarla dâ tatmin olmuyor, sırf gösteriş ve debdebe uğ¬ 

runa, lüzumsuz yere koca koca binalar dikiyorsunuz. Ama insanlık¬ 

tan öylesine soyulmuşsunuz ki, kaîbîerinizde yoksullara karşı hiç 

bir merhamet ve adalet duygusu taşımadığınız gibi, ülkenizin içinde 

veya çevresinde yaşayan düşük sosyal katmanlara mensup herkesi 

zalimce eziyorsunuz ve barbarlığınızdan kimse kurtulamıyor.” 

93. Burada iki anlam sözkonusu olabilir: 

1) "Biz yeni şeyler yapmıyoruz; atalarımız zamanında yüzyıllar¬ 

dan beri yapılagelen şeyleri yapıyoruz. Onlar da aym inanç, aynı ha¬ 

yat tarzı, aynı ahlâk ve aym tür ilişkiler içinde idiler: Böyleyken hiç 

bir felaket gelip kendilerine dokunmadı. Bu hayat tarzında bir kötü¬ 

lük olmuş olsaydı, senin bizi tehdit ettiğin felaketle karşılaşmamız 

gerekirdi.” 

2) “Senin va'z ettiğin, tebliğ ettiğin-şeyleri, daha önceden dindar 

manyaklar ve güya ahlâkçılar da va'z ve tebliğ ettiler. Fakat dünya¬ 

nın gidişatını değiştiremediler. İnsanlar senin gibi öğütçüleri dinle¬ 

meyi reddetti diye, hiç bir zaman dünyanın başına bir felaket gelme¬ 

miştir.” 
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139 Böylelikle onu yalanladılar, biz de onlan yıkıma uğrattık.94 Hiç 

şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildir¬ 

ler. 

140 Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirge¬ 

yendir. 

141 Semud (kavmi) de, gönderilen (peygamber)leri yalanladı.95 

142 Hani onlara kardeşleri Salih: "Sakınmaz mısınız? demişti. 

143 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygambe¬ 

rim."96 

144 "Artık Allah'tan korkup-sakınm ve bana itaat edin." 

145 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum/' 

146 "Siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?"97 

147 "Bahçelerin, pınarların içinde." 

148 "Ekinler ve yumuşak tomurcuklu can alıcı hurmalıklar arasın¬ 

da?"98 
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AÇIKLAMA 

94. Kur'an’a göre, Ad kavmi şiddetli bîr kasırga ile helak edilmiştir. 

Kasırganın vadilerine doğru geldiğini görünce, daha fazla yağmur 

verecek kadar bulutlar geliyor ümidiyle sevinmişlerdi. Fakat Al¬ 

lah'ın azab kamçısıydı bu. Kasırga yedi gece, sekiz gün esti ve her şe¬ 

yi mahvetti. Halk, saman çöpleri gibi oraya-buraya savruldu ve ku¬ 

ru. sıcak rüzgann üzerinden geçtiği her şey çürümeye terkedildi. Fa- 

sık kavmin son ferdi de helâk oluncaya kadar kasırga dinmedi. Yal¬ 

nızca, başlarına gelenin hikayesini anlatmak için evlerinin harebe- 

leri kaldı geriye ve bugün o harabeler de yok artık. Tüm Ahkaf yöresi, 

korkunç kum yığınlı çöllere dönüştü. Aynntı için bkz. Ahkaf: an: 

25. 

95. Lütfen karşılaştırın: A raf: 73-79, Hud: 61-68, Hicr: 80-84, ls- 

ra: 59. Daha fazla aynntı için bkz. Nemi: 45-53, Zariyat: 43-45, Ka¬ 

mer 23-31, Hakka: 4-5, Fecr: 9, Şems: 11. 

Ad ın helâkinden sonra Semud, iktidar ve ihtişama ulaştı. Mede¬ 

niyet alanındaki ilerleme açısından Öncülerinin izleri ardınca gitti¬ 

ler. Gün geçtikçe, hayat standartlan arttıkça arttı ve buna karşılık 

insanlık standartlan düştükçe düştü. Bir yandan, ovalarda büyük 

büyük binalar dikerler ve Hindistan'daki Ellora ve Acanta mağarala- 

n gibi tepelerden güzel güzel evler oyarlarken, öte yandan, putlara 

ibadet ediyorlar ve ülkelerini zulüm ve baskıyla kirletiyorlardı. İkti¬ 

dara ve iş başına en kötü adamlan geliyordu. Bu yüzden, Salih Pey- 

gamber'in (a.s) Hak mesajı yalnızca düşük sosyal katmanlara 

mensup yoksullarca kabul görüyor ve yüksek sınıflara mensup 

olanlar kendisine inanmayı reddediyorlardı. 

96. Kur an’a göre, bizzat Hz. Salih'in (s.a) kavmi onun son derece 

dürüst tam bir şahsiyet bütünlüğüne sahip ve olağanüstü yetenek¬ 

te bir insan olduğunu kabul ve itiraf ediyorlardı: “Ey Salih" dediler, 

“sen bundan önce aramızda kendisine büyük ümitler beslenen bir 

kişiydin.” (Hud: 62). 

97. Yani, “Zevk ve eğlence içinde geçen hayatınızın sürüp duraca¬ 

ğını ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerinden ve yaptığınız kötülükler¬ 

den hiç sorguya çekilmiyeceğinizi mi sanıyorsunuz?” 

98. Hezim: Ağaçlardan sarkan olgun, özlü ve yumuşak hurma. 
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149 "Dağlardan da ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz?"99 
150 "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin." 
151 "Ve ölçüsüzce davrananların emrine de itaat etmiyin." 
152 "Ki onlar, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta ve dirlik-düzen- 

lik kurmamaktadırlar (ıslah etmemektedirler)."100 
153 Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin."101 
154 "Sen yalnızca bizim benzerimiz olan bir beşerden başkası da de¬ 

ğilsin; eğer doğru sözlülerden isen, bu durumda bir ayet (mucize) getir- 

görelim."102 

AÇIKLAMA 

99. Nasıl Ad medeniyetinin önde gelen özelliği yüksek sütunlu bi¬ 
nalar yapmak idiyse, Semud medeniyetinin eski kavimler arasında 
meşhur olmuş bulunan önde gelen özelliği de kayalarda evler oyma¬ 
larıydı. Bu nedenledir ki, Fecr Suresi nde Ad dan "sütunlar sahibi" 
olarak söz edilirken, Semud'dan "vadide kayalar oyanlar" diye söz 
edilmektedir. Bunlar, hiç gerek olmadğı halde, sırf servet, güç ve mi¬ 
mari hüner gösterisinde bulunmak için ovalarda köşkler de yapar¬ 

lardı. Bu, yoldan çıkmış insanların özelliğidir içlerindeki yoksullar 
barınak bulamazken, servet sahipleri güzel konutlar edinmekle kal¬ 
mazlar, bunların üstüne de debdebe ve gösteriş için anıtlar dikerler. 

(Bkz. A'raf: 74). 
Semud un eserlerinden bazıları bugüne kadar gelmiştir. Ben 

bunlan Aralık 1959 da gördüm. Ülkeleri, Medine ile Tebük arasında, 
Hicaz'da El-Ulâ, Hz. Peygamber (s.a) zamanındaki adıyla Vad'il-Ku- 

ra’nın birkaç mil kuzeyinde idi. Yerliler bugün bile buraya el-Hicr ve 

Medain-i Salih diyorlar. El-Ulâ, hala bol su kaynaklan ve bahçeleri 
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bulunan yeşil ve verimli bir vadiyken, el-Hicr terkedilmiş bir yer gö¬ 
rünümündedir. Burada, zayıf insanlar, birkaç yeşillik ve içlerinden 
biri Hz. Salih'in (a.s) devesinin su içtiği söylenen kuyu olmak üzere 
biri aç tane de kuyu var. Şimdi kuru olan bu kuyu, Türkler samanın¬ 
da terkedilmiş askeri bir karargahın içinde kalmaktadır. Bu yöreye 
girip de el-Ulâ'ya yaklaştığımızda sanki şiddetli bir depremle baştan 
aşağı parça parça olmuş görünümü veren tepelerle karşılaştık. Aynı 
tip tepeleri doğuya, el-Ulâ'dan Hayber'e yaklaşık 90 mil ve Ürdün iç¬ 
lerinde kuzeye 30-40 mil kadar giderken de gördük. Demek ki. 
uzunluğuna 300-400 mil, enine 100 mil uzanan (300-400x100 mil2) 
bir alan korkuç bir depremle yerle bir olmuştu. 

El-Hicr'de gördüğümüz Semud türü anıtlardan bir kaçma, Akabe 
Körfezi kıyısında Medyen’de ve Ürdün'de Petra'da rastladık, özellik¬ 
le Petra'da Semud ve Nebatiye eserleri, yanyana bir arada olup 
üslupları ve mimari özellikleri, şekilleri birbirinden öylesine farklıdır 

ki, bunlan inceleyen biri onlann ne aynı çağda, ne de aynı ulus tara¬ 
fından yapılmadığını hemen farkeder. Ingiliz müsteşrik Daughty, 
Kur an ın gerçek olmadığını güya kanıtlamak için el-Hicr'de bulu¬ 

nan eserlerin Semud tarafından değil, Nebatiler tarafından oyuldu¬ 
ğunu iddia etmişti. Oysa, kayalardan ev oyma sanatı Semud'la baş¬ 
lamış ve binlerce yıl sonra l.Ö 2. ve 1. yüzyıllarda Nebatiler tarafın¬ 

dan önemli ölçüde geliştirilmiş, Petra'dan yaklaşık 700 yıl sonra 
oyulan Ellora mağaralarında doruğuna ulaşmıştır. 

100. Yani, “önderlikleri altında kötü bir hayat tarzı takip ettiğiniz 
reislerinize, rehberlerinize ve yöneticilerinize itaatlan vazgeçin. 
Bunlar tüm ahlâk sınırlarını aşmışlardır; hiç bir ıslah hareketinde 
bulunmazlar ve benimsedikleri her hayat sistemini bozarlar. Sizin 
için tek kurtuluş ve mutluluk yolu Allah'tan korkmanız, kötülük ön¬ 
derlerine itaati bırakıp bana itaat etmenizdir. Çünkü ben Allah'ın 
rasûlüyum; samimiyet ve dürüstlüğümün tümüyle farkındasınız; 
giriştiğim ıslah hareketinde hiç bir kişisel çıkarım yok." 

Kısaca, Hz. Salih'in (a.s) kavmine sunduğu manifesto buydu. Bu, 

yalnızca dinî bir mesaj değil, aynı zamanda kültürel, ahlâkî ve siya¬ 
sal devrim çağrısı da ihtiva ediyordu. 

101. "Büyülenmiş": Aklım yitirmiş, deli. Antik anlayışlara göre de¬ 
lilik, ya bir cinnin, ya da büyünün etkisiyle olurdu. Bu yüzden deliye 

ya “mecnun” (cin etkisinde), ya da “büyülenmiş” denirdi. 
102. Yani, “Senin, Allah'ın elçisi olduğuna inanamayız, Çünkü sen 

de bizim gibisin ve sende hiç bir ayrıcalık, hiç bir farklılık yok. Bu¬ 

nunla birlikte, eğer Allah'ın seni elçisi olarak seçtiği iddianda doğru 
isen bize öyle açık bir mucize göster ki, senin gerçekten kainatın 
Rabbi ve yaratıcısı tarafından gönderildiğine inanalım.” 
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155 Dedi ki: "İşte, bu bir dişi devedir;103 su içme hakkı (bir gün) önün¬ 
dür, belli bir günün su içme hakkı da sizindir."104 

156 "Ona bir kötülükle dokunmayın, sonra büyük bir günün azabı si¬ 
zi yakalar." 

157 "Sonunda onu (yine de) kestiler,105 ancak pişman oldular." 
158 Böylece azab da onlan yakaladı.106 Hiç şüphe yok, bunda bir ayet 

vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. 

AÇIKLAMA 

103. Semudlulann mucize talebi üzerine, dişi bir deve yaratılmıştı. 
Bu deve onlann görmeye alıştıkları sıradan bir deve değildi. Çünkü 
onun yaradılışı harikulade bir nitelik taşımalıdır ki, mucize kabul 
edilebilsin. Şayet Hz. Salih (a.s) mucize olarak sıradan bir deveyi 
gösterecek olsaydı, bir peygamberden beklenmeyen bir davranış 

olurdu bu. Nitekim ayetin siyak ve sibakından da böyle anlaşılıyor. 

Aynca Kuranın birçok yerinde bu devenin mucize niteliği taşıdığı 
açıklanmıştır, örneğin A raf ve Hud surelerinde, Allah'ın bu dişi 
devesinin bir ayet (mucize) olduğu belirtilirken, Isra suresinde daha 
belirgin bir ifade kullanılmıştır. 

“Bizi ayetler (mucizeler) göndermekten alıkoyan şey, evvelkilerin 
onlan yalanlamış olmasıdır. Semud'a açık bir mucize olarak dişi de¬ 
veyi verdik. O yüzden kendilerine zulmettiler. Oysa biz o mucizeleri, 
yalnız korkutmak için göndeririz. (Oyun ve eğlence olsun diye de¬ 

ğil)". 
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104. Yani, “Bir gün kuyularınızdan ve pınarlarınızdan bu dişi deve 
su içecek, bir gün de sizin hayvanlarınız ve bu sıra hiç bozulmaya¬ 
cak”. Herhalde Araplar için bundan daha büyük bir meydan okuma 

olamazdı. Çünkü, Araplar arasında çoğu kez kan dökülmesi ve can¬ 
ların verilmesi ile sonuçlanan savaşların ve kan davalarının en önde 
gelen nedenini su oluşturuyordu. Dolayısıyle, Hz. Salih'in (a.s) mey¬ 
dan okuması tüm kavmine karşıydı ve halk tarafından, ardında bü¬ 
yük bir güç olduğuna kanaat getirmeden kabul edilmesi mümkün 
değildi. Böyleyken, Hz. Salih (a. s) ardında hiç bir dünyevî güç olma¬ 
dığı halde bu meydan okumada bulundu ve tüm kavmi bunu ses çı¬ 
karmadan kabul etmekle kalmayıp bir hayli gün buna boyun da eğ¬ 
diler. 

A raf ve Hud Sureleri nde buna bir de ilave vardır; “Bu sizin için bir 
ayet olarak Allah ın dişi devesi; dolayısıyla bırakın onu Allah ın ar¬ 
zında otlasın ve kötülükle ona dokunmayın.” (Hud: 64). Yani mey¬ 

dan okuma, yalnızca bir gün arayla devenin su içmesiyle sınırlı ol¬ 
mayıp tarlaları, bahçeleri, hurmalıkları ve otlaklarında dilediği bi¬ 
çimde serbestçe otlamasını ve kendisine kötü niyetle dokunulma- 
masını da içine alıyordu. 

105. Bu, meydan okumayla karşılaşır karşılaşmaz, hemen deveye 

saldırıp derhal ayaklanndan keserek öldürdükleri anlamına gel¬ 
mez. Gerçekte, deve tüm kavim için bir sorun haline gelince, halk iyi¬ 
ce öfkelenip ondan nasıl kurtulacaklarına dair birbirlerine danış¬ 
maya başladılar. Sonunda, Şems Suresi'nde anıldığı üzere, kibirli 

bir reis buna bir son verme görevini yüklendi: “En şakileri ayaklan¬ 
dığı zaman...” (ayet: 12). Aynı olay Kamer Suresi'nde de anılmakta¬ 
dır: “Bir yoldaşlannı çağırdılar, o da çekip bacaklarını kesti.” (ayet: 
29). 

106. Kur an ın başka yerlerinde geçtiğine göre, deve öldürülünce 
Hz. Salih (a.s) şöyle dedi: “Yurdunuzda üç gün daha metalamn.” 
(Hud: 65). Bu zaman sona erince şafak vakti sıralan şoke edici bir 
patlama oldu ve ardından şiddetli bir deprem tüm halkı bütünüyle 
helak eti. Sabahleyin, bir çitin çevresinde hayvanlar tarafından çiğ¬ 
nenmiş kuru çalılar gibi cesetler oraya buraya saçılmış durumdaydı. 
Ne taştan köşkleri, ne de kayalar içinde oyulmuş bannaklan başlan- 
na gelen felaketten kendilerini koruyamadı. “Üzerlerine tek bir say¬ 

ha (korkunç bir ses, patlama) gönderdik; ağılcmm (çitinin) kuru çalı- 
lan gibi saçıldılar.” (Kamer: 31). “Kendilerini o sarsıntı yakaladı da, 
yurtlarında yüz üstü düşe kaldılar." (A raf: 78). “Sabaha girerlerken 
kendilerini o sayha yakaladı. Kazandıkları kendilerinden hiç bir şey 
savmadı." (Hicr: 83-84). 
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159 Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirge¬ 

yendir. 
160 Lût (kavmi) de, gönderilen (peygamberleri yalanladı.107 

161 Hani onlara kardeşleri Lût: "Sakınmaz mısınız?" demişti. 

162 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygambe¬ 

rim." 
163 "Artık Allah'tan korkup-sakınm ve bana itaat edin." 

164 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim 

yalnızca alemlerin Rabbine aittir." 

165 "Siz insanlardan (cinsel arzuyla sadece) erkeklere mi gidiyorsu¬ 

nuz?108 
166 "Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyor¬ 

sunuz.109 Hayır, siz sının çiğneyen bir kavimsiniz."110 

167 Dediler ki: "Ey Lût, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek 

ılursan, gerçekten (burdan) sürülüp çıkanlanlardan olacaksın."111 

168 Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yapmakta olduğunuza öfke ile 
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karşı olanlardanım." 

169 "Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarından kur¬ 
tar."112 

AÇIKLAMA 

107. Lütfen karşılaştırın: Araf: 80-84, Hud: 74-83, Hicr: 57-77, 
Enbiya: 71-75, Nemi: 54-58, Ankebut: 28-35, Sallat: 133-138, Ka¬ 

mer: 33-39. 

108. Burada iki anlam olabilir: 1) Dünyada yığınla kadın varken, 

cinsel arzularınızı doyurmak için tüm yaratıklar arasında yalnızca 

erkek olanları mı seçersiniz? 2) Dünyada cinsel arzularım doyurmak 

için erkeklere giden tek kavim sîzsiniz, hayvanlar bile bunu yapmı¬ 

yor. Bu ikinci anlam. A raf ve Ankebut Sureleri nde şöyle ifade edil¬ 

mektedir: “Alemlerden sizden önce kimsenin yapmadığı ahlaksızlığı 

mı yapıyorsunuz?” (Araf: 80). 

109. Burada da iki anlam olabilir: 1) “Allah'ın cinsel arzularınızı 

doyurmanız için yarattığı eşlerinizi bırakıyor ve bu amaç için erkek¬ 

lerle tabiat dışı yollar benimsiyorsunuz. ” 2) “Eşlerinizde de tabii yolu 

bırakıp şehvetinizi tatmin için tabiat dışı yollara başvuruyorsunuz. ” 

Bunu belki de aile planlaması niyetiyle yapıyorlardı. 

110. Yani, “İşlediğiniz tek kötülük yalnız bu da değil; tüm hayatınız 

tefessüh ve dalâlet içinde”: “Göz göre göre bu ahlâksızlığı yapıyor 

musunuz?” (Nemi: 54). “Siz erkeklere vanyor, yol kesiyor ve toplantı¬ 

larınızdan münkere dalıyor musunuz?” (Ankebut: 29). Daha fazla 

ayrıntı için bkz. Hicr an: 39). 

111. Yani, “Biliyorsun kİ, kim bize karşı söz etmiş, yaptıklarımıza 

karşı çıkmış, ya da şu veya bu şekilde bize muhalefet etmişse mem¬ 

leketimizin dışına sürülmüştür. Eğer sen de böyle davranırsan, sa¬ 

na da aynısı yapılacaktır” A raf ve Nemi sureleri nde Hz. Lut'a (a.s) bu 

uyanda bulunulmadan önce şerli kavmin, “Onlar fazla temizlenen 

insanlarmış, onlan memleketinizden çıkann” (A raf: 82) karannı 

verdikleri ifade olunmaktadır. 

112. Bu, şu anlamlara da gelebilin “Rabbim. onlann kötülükleri¬ 

nin sonuçlarından bizi kurtar” veya “Şerli kavmin ahlâksızlıklarının 

kötü etkilerinden müminlerin çocuklannı koru.” 
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170 Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. 

171 Yalnızca geri kalanlar içinde bir kocakan hariç.113 

172 Sonra geride kalanları yerle bir ettik. 

173 Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanlann 
yağmuru ne kadar da kötü.114 

174 Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onlann çoğu iman et¬ 
miş değildirler. 

175 Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirge¬ 
yendir. 

AÇIKLAMA 

113. Burada sözkonusu edilen Hz. Lut'un (a.s) karısıdır. Tahrim 
Suresinde Hz. Nuh ve Lut'un (a.s) eşlerine değinilerek buna açıklık 
getirilmektedir: “Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kulun (nikahı) al¬ 
tındaydılar. fakat onlara ihanet ettiler.” (ayeti 10). Yani iman etmedi¬ 
ler ve salih kocalarının değil de. kafirlerin tarafını tuttular. Bu ne¬ 
denle, Allah Lut'un kavmini cezalandırmak dileyince, Hz. Lut'a (a.s) 
ehliyle birlikte memleketi terketmesini, fakat karısını geride bırak¬ 
masını emretti: “Gecenin bir kısmında ehlini yürüt; içinizden kimse 
geriye bakmak için dönmesin, kann hariç. Çünkü, onlann başına 
gelen onun da başına gelecektir..." (Hud: 81). 

114. Bu, su yağmuru değil, taş yağmuruydu. Kur an ın başka yer¬ 
lerinde verilen ayrıntılara göre. Hz. Lut (a.s) gecenin son saatlerinde 
ehliyle birlikte memleketinden aynlınca, şafak vakti korkunç bir 
patlama ve şiddetli bir deprem olmuş, şerli kavmin tüm evlerinin al¬ 
tım üstüne getirdikten sonra, volkanik patlama ve rüzgarın etkisiyle 
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pişmiş çamurdan oluşan taşlar yağmur gibi lanetli şehrin üzerine 
inmeye başlamıştır. 

Aşağıda, konuyla ilgili Kitabı Mukaddes’teki hikayeyi, antik Yu¬ 
nan ve Latin yazılarını ve modem jeolojik araştırmalarla arkeolojik 
gözlemleri sunuyoruz: 

ölü Deniz'in doğusunda ve güneyinde uzanan çöllük ve boş top¬ 
raklarda bulunan yüzlerce harabe, burasının geçmişte bir zamanlar 
müreffeh ve sık nüfuslu bir bölge olduğunu göstermektedir. Arkeo¬ 
loglar, bu bölgenin yaşadığı refah döneminin İ Ö 2300-1900 yıllan 
arasında geçtiğini tahmin ediyorlar. Tarihçilere göre Hz. İbrahim 
(a.s) l.Ö. 2000 yıllarında yaşamıştır. O halde, arkeolojik deliller bu 
bölgenin Hz. İbrahim (a.s) ve yeğeni Hz. Lut (a.s) zamanında helake 
uğradığını teyid etmektedir. 

Bölgenin en kalabalık ve verimli yöresi. Kitabı Mukaddes te anıl¬ 
dığına göre “Sidim Deresi” idi: “Ve Lut gözlerini kaldırdı ve bütün Er¬ 

den Havzası'nın Sodom ve Gomorra'yı Rabb helak etmeden evvel 
Rabb'in bahçesi gibi, Tsoara giderken Mısır diyan gibi, her yerde su¬ 
yu bol olduğunu gördü." fTekvin: 13/10). Günümüz bilginleri, bu 
havzanın şimdi ölü Deniz'in altında bulunduğu görüşündedirler ve 
bu görüşü sağlam arkeolojik deliller desteklemektedir: Eski za¬ 
manlarda ölü Deniz bugünkü kadar güneye uzanmıyordu.’ Bugün¬ 

kü Ürdün şehirlerinden el-Kerek'in batısında ve tam karşısında el- 
Lisan admda küçük bir yanmada vardır. Burası eskiden ölü De¬ 
niz in ucuydu. Bunun güneyinde kalan ve şimdi deniz sularının al¬ 
tında bulunan (haritadaki taralı bölüm) yöre, Hz. Lut'un (as) kavmi- 
nin ünlü şehirleri Sodom, Gomore, Edmah, Zeboyim, Zoar ın yer al- 
dığı “Sidim Deresi” denilen verimli bir vadiydi. l.Ö. 2000 yıllarında 
bu vadi, şiddetli bir depremin etkisiyle çöktü ve deniz sularının altın¬ 
da kaldı. Bugün bile burası Deniz'in en sığ parçasıdır. Romalılar za¬ 
manında daha da sığdı ve batı sahilindeki el-Lisan’a yürünerek geçi- 

lebıliyordu. Güney kıyılarında, hâlâ su altındaki ormanlar görülebil¬ 
mekte ve aynı şeküde su altında binaların bulunması ihtimali de 
kuvvetli görülmektedir. 

Kitabı Mukaddes ile eski Yunan ve Latin yazılarına göre, yöre pet¬ 
rol çukurlan ve asfalt bakımından da zengin olup surda burda alev 
almayan gaz vardı. Jeolojik gözlemlerden, şiddetli deprem şokuyla 

petrol, asfalt ve gazlann yüzeye fırlayıp alev aldığı ve tüm yörenin bir 
bomba gibi infilak ettiği anlaşılmaktadır. Kitabı Mukaddes te, Hz. İb¬ 
rahim in (a.s) haberi alınca Hibran'dan felakete uğrayan vadiye gitti¬ 
ği ve “yerin dumanının ocak dumanı gibi çıktığını” (Tekvin: 19/28) 
gördüğü anlatılmaktadır. 
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LUT'UN HALKI 

HARİTA -1 
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HARİTA - II 
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176 Eyke halkı da, gönderilen (peygamber)leri yalanladı.110 

177 Hani onlara Şuayb: "Sakınmaz mısınız?" demişti. 

178 "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygambe¬ 

rim." 

179 "Artık Allah'tan korkup-sakımn ve bana itaat edin." 

180 "Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; benim ücretim 

yalnızca alemlerin Rabbine aittir." 

181 "Ölçüyü tam tutun ve eksi İtenlerden olmayın." 

182 "Dosdoğru olan terazi ile tartın." 

AÇIKLAMA 

115. Eyke halkı, Hicr Suresi nin 78-84. ayetlerinde kısaca sözko- 

nusu edilmektedir. Burada haklarında verilen bilgi daha fazladır. 

Medyenliler le Ey keklerin iki farklı kabile mi, yoksa aynı kavim mi 
olduğu konusunda müfessirler arasında görüş ayrılığı vardır. Bir 
grup, A'raf Suresi nde Hz. Şuayb a (a.s) "Medyenliler'in kardeşi” 

(ayet: 85) dendiği halde, burada Eyke halkıyla ilgili olarak böyle bir 

şey denmediğinden hareketle bunların ayn kavimler olduğunu sa¬ 
vunurken diğer grup, Medyenliler hakkında A raf ve Hud Surele- 
ri'nde sözü edilen ahlâkî hastalıklar ve özelliklerle, burada Eykeliler 
hakkında verilen bilgilerin aynı olduğundan hareketle, bunların ay¬ 
nı kavim olduğu görüşündedir. Sonra, Hz. Şuayb'ın (a. s) her iki kav- 
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me mesaj ve uyansı aynı olduğu gibi, iki kavmin sonu da aynı olmuş¬ 
tur. 

Bu konudaki araştırmalar, her iki görüşün de doğru olduğunu 
göstermiştir. Medyenlilerle Eykeliler kuşkusuz iki ayn kavim idiler: 
fakat aynı gövdenin dallarıydılar. Hz. İbrahim'in (a.s) kansı (veya ca- 
riyesi) Ketura’dan üreyen nesli Arabistan'da ve Israilîler'in tarihinde 
de Ketura'nın çocukları olarak pek meşhurdurlar. Bunlann en 

önemli kolu, atalan Hz.lbrahim’in (a.s) oğlu Medyen'e izafetle Med- 
yenliler (veya Medyenîler) olarak bilinenlerdi. Bunlar. Kuzey Arabis¬ 
tan ile Güney Filistin arasındaki bölgede ve Kızıl Deniz ile Akabe Kör¬ 
fezi kıyılarında yerleşmişlerdi. Başkentleri, Ebu'l-Fida'ya göre, Aka¬ 

be Körfezinin bati kıyısında Eyle'den (bugünkü Akabe) beş günlük 
mesafede yer alan Medyen'di. Ketura'nın, içlerinde Dedanîler'in di¬ 
ğerlerine oranla daha çok bilindiği diğer çocukları. Kuzey Arabis¬ 
tan'da başkentleri Tebük, eski adıyla Eyke olmak üzere (Yakut, 

Mu cemu'l-Buldan'da Eyke'yi anlatırken burasının Tebük'ün eski 
adı olduğunu söyler ve Tebük'ün yerlileri de bunu doğrulamaktadır) 
Teyme, Tebük ve el-Ulâ arasındaki bölgede yerleştiler. 

Medyenliler ile Eykeliler'e aynı peygamberlerin gönderilmiş olma¬ 
sının nedeni, her iki kabilenin de aynı soydan gelmiş olmaları, aynı 
dili konuşmalan ve yan yana komşu bölgelerde yerleşmiş bulunma- 
lan olsa gerektir. Aynı yörelerde yanyana yaşamış ve birbirleriyle ev¬ 
lilik gibi sosyal ilişkiler içinde bulunmuş olmalan da mümkündür. 
Sonra, bu iki akraba kabilenin ikisi de. meslekten ticaret adamlarıy¬ 
dılar ve aynı kötü hayat ve sosyal ve ahlâki düşüklük içinde idiler. Ki¬ 

tabı Mukaddes in ilk kitaplarına göre, bunlar Baal-peo'a taparlardı. 
Israiloğullan Mısır'dan çıkıp da bunlann bölgelerine girince, aynı 
putperestlik ve zina hastalığından etkilenmişlerdi. (Sayılar: 25/1-5, 
31/16-17). Yine, bunlar biri Yemen ile Suriye’yi, diğeri Iran Körfezi 
ile Mısır ı birleştiren iki uluslararası ticaret yolu üzerinde yerleşmiş 
bulunuyorlardı. Bu avantajlı durumlan nedeniyle, büyük Ölçüde yol 
kesiciliğe başlamışlardı ve ağır haraçlar ödemedikçe hiçbir kervanın 

geçmesine izin vermiyorlardı. Böylece, ticaret yollarını bir hayli teh¬ 
likeli hale getirmişlerdi. Hz. Şuayb'ın (a.s) uyansına yol açcan bu yol 
kesicilikleri Kuranda şöyle geçmektedir: “Tehdit ederek ve O na ina¬ 
nanı Allah'ın yolundan alıkoyup eğriliğini isteyerek her yolun başına 
oturmayın.” (A'raf: 86). işte bu nedenlerle, Allah her iki kavme de ay¬ 
nı peygamberi göndermiş ve bu peygamber kendilerine aynı öğretile¬ 
ri ve aynı mesajı getirmiştir. Medyenlilerle Hz. Şuayb'ın (a.s) kıssası¬ 
nın ayrıntıları konusunda bkz. A raf: 85-93, Hud: 84-95, Ankebut: ' 
36-37. 
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183 "İnsanların eşyasını değerden düşürüp-eksiltmeyin ve yeryü¬ 

zünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." 

184 "Sizi ve önceki yaratılmışları yaratandan korkup-sakının." 

185 Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin." 

186 "Sen, yalnızca benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsin ve 

biz senin gerçekte yalancılardan olduğunu sanmaktayız." 

187 "Eğer doğru sözlülerden isen, bu durumda gökten üstümüze bir 

parça düşürüver." 

188 Dedi ki: "Rabbim, yapmakta olduklarınızı daha iyi bilmekte¬ 

dir.116 

189 Sonunda onu yalanladılar, böylece onlan o gölgelik-gününün 

azabı yakaladı.117 Gerçekten o, büyük bir günün azabıydı. 

190 Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman et- 
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miş değildirler. 

191 Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirge¬ 
yendir. 

192 Gerçekten o118 (Kur’an), alemlerin Rabbinin (bir) indirmesi¬ 
dir.119 

AÇIKLAMA 

116. Yani, “Azabı getirmek benim kudretim dahilinde değildir, Al¬ 

lah'ın kudreti dahilindedir ve O, kötülüklerden bütünüyle haber¬ 
dardır. Dilediği zaman ve dilediği şekilde azabı gönderecektir." 

Eyke halkının bu isteğinde ve Hz. Şuayb'ın (a.s) cevabında Kureyş 
için de bir uyan vardır. Onlar da Hz. Peygamber den (s.a) üzerine 
azab getirmesini istiyorlardı: “Yahut, zannetiğin gibi göğü parçalar 
halinde üzerimize düşürmeksin..." (İsra: 92). işte burada Kureyş'e 

Eyke halkının da peygamberlerinden benzer isteklerde bulundukla- 
n ve peygamberlerinden aldıklan cevabın Hz. Muhammed'in (s.a) ce¬ 
vabı olduğu söylenmektedir. 

117. Bu azabın aynntılannı ne Kur'an'da, ne de sahih hadislerde 

bulmak mümkün değildir. Ancak metinden öğrendiğimiz şudur: Bu 
halk gökten bir azab isteğinde bulununca, Allah kendilerine bir kub¬ 

be gibi üzerlerini örten bir bulut gönderdi ve sürekli yağış azabıyla 
hepsi helak oluncaya kadar bu bulut üzerlerinde kaldı. Medyenii- 
ler'e gönderilen azabın mahiyetinin Eykeliler'e gönderilenden farklı 
olduğunu Kuran açıkça belirtmektedir. Eykeliler, burada anıldığı 
üzere, gölge azabıyla helâk edilirken, Medyenliler'e gelen azab, kor¬ 
kunç bir deprem şeklinde idi: “Derken o sarsıntı onlan yakalayıverdi 

ve yurtlarında yüzüstü kalakaldılar.” (A raf: 91). “Zulmedenleri o 
korkunç ses yakaladı da yurtlarında yüzüstü kalakaldılar.” (Hud: 
94). Dolayısıyle, her iki azabı da aynı saymak yanlıştır. Bazı müfes- 
sirler, "Gölge Günü'nün azabı" konusunda açıklamalarda bulun¬ 
muşlarsa da, bilgilerinin kaynağını bilmiyoruz, lbn Cerir, Hz. Abdul¬ 

lah îbn Abbas'tan (r.a) şöyle bir rivayette bulunur: “Alimlerden size 

Gölge Günü'nün azabıyla ilgili açıklamada bulunacak biri olursa, 
bunu doğru saymayın.” 

118. Tarihî kıssaların sonunda surenin kendisiyle başladığı aynı 
tema tekrarlanmaktadır. Bkz. 1-9. ayetler. 

119. Yani, “Ayetleri size okunan apaçık Kitap ve Kitab-ı Mübin ve 
halkın yüz çevirdiği bu “Uyan”, bir insanın zan ve hayallerinin ürü¬ 
nü değildir; Hz. Muhammed (s.a) trafından yazılıp toplanmış da de¬ 
ğildir; Alemlerin Rabbinin vahiylerinden oluşmaktadır o.” 
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193 Onu Rulu'l-Emin120 indirdi. 
194 Uyancı-korkutuculardan olman için, senin kalbinin üzerine (in¬ 

dirmiştir). 
195 Apaçık Arapça bir dille.121 
196 Ve hiç şüphesiz, o (Kur'an), geçmişlerin kitaplarında da var¬ 

dır.122 
197 İsrailoğullan bilginlerinin onu bilmesi onlar için ispatlayıcı bir 

delil (ayet) değil mi?123 

198 Onu Arapça bilmeyen birine de indirmiş olsaydık, 
199 Böylece onlara karşı onu okusaydı, yine ona iman edecek değil¬ 

lerdi.124 

200 Biz onu, suçlu-günahkârlann kalbine işte böyle geçirip-yürüt- 
tük.125 

AÇIKLAMA 

120. Yani, Bakara Suresi nin 97. ayetinde anıldığı üzere Cebrail: 
“Deki: “Kim Cibril'e düşman olursa, ki o, kendinden öncekini doğru¬ 
layıcı ve müminler için hidayet ve müjde olarak onu senin kalbine 
tenzil etmiştir." Burada Cebrail (a.s) için "Ruhu'l-Emin" ünvanının 
kullanılması. Kur an ın Allah tarafından değişim ve sallantıya ma¬ 
ruz maddi bir vasıta aracılığı ile değil de, hiç bir maddiliği olmayan, 
bütünüyle güvenilir saf bir Ruh aracılığı ile vahyedildiğini ima etmek 

içindir. Bu Ruh, Allah'ın mesajlarını, kendisine emanet edilen şekil 
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ve muhteva içinde aynen getirir; onun mesajlarla oynaması veya on¬ 
lara şu veya bu şekilde eklemelerde bulunması mümkün değildir. 

121. Bu cümle, “Ruhu'l-Emin indi” ile ilgili olabileceği gibi, “uyan- 
cı-korkutucular”lar da ilgili olabilir. Birinci durumda anlam, “Emin 
Ruh, onu açık Arapça ile getirdi" şeklinde olurken, ikinci durumda, 
“Hz. Peygamber (s.a) Hud, Salih, İsmail ve Şuayb (selam üzerlerine 
olsun) gibi kavimlerini Arapça’yı kullanarak korkutan peygamber¬ 
lerdendir” şeklinde olur. Her iki durumda da amaç aynıdır: İlâhî me¬ 

saj ölü ve esrarengiz bir dille veya muamma ve bilmecelerle dolu bir 
dille değil, her Arap ve Arapça’yı bilen her Arap olmayanın kolayca 
anlayabileceği apaçık bir Arapça ile indirilmiştir. O halde, ondan yüz 
çevirenler, Kur'an'ın mesajını anlayamadıklan özrünü ileri süre¬ 
mezler. Onların küfür ve yüz çevirmelerinin tek nedeni, Firavun un, 
Hz. İbrahim'in (a.s) kavminin, Hz. Nuh'un (a.s) ve Hz. Lut'un (a.s) 
kavminin, Ad, Semud ve Eykeliler'in tutulduğu aynı hastalığa tutul¬ 

muş olmalarıdır. 
122. Yani, bu uyan, ilahi mesaj ve öğretiler önceki kitaplarda da 

vardır. Bir Allah a teslimiyet mesajı, ahirete inanç Ve peygamberleri 
izlemeye çağn, aynıyla tüm kitaplarda vardır. Allah'ın indirdiği bü¬ 
tün kitaplar şirki ve materyalist hayat anlayışını reddederek halkı, 

insanın Allah önündeki sorumluluğu anlayışına dayanan ve insan¬ 
dan rasûllerin getirip tebliğ ettiği İlâhî Hükümler karşısında bağım¬ 
sızlığım terketmesini isteyen, gerçek ve sağlam hayat felsefesine ça- 

ğınr. Bunlann hiç biri, önce Kur'an'ın sunduğu yeni ve bilinmez şey¬ 
ler değildir ve kimse de Hz. Peygamber i (s.al), daha önce hiç bir pey¬ 
gamberden duyulmamış şeyler söylemekle suçlayamaz. 

İmam Ebu Hanife'nin, Kuranı Arapça aslıyla okuyabilsin veya 
okuyamasm, bir kişi namazda Kur an ın tercümesini okursa namazı 
geçerli olur şeklindeki ilk görüşünü destekleme konusunda öne sü¬ 
rülen delillerden biri de bu ayettir. Allame Ebu Bekir el-Cessas’a gö¬ 
re, bu iddianın temeli şudur: “Allah, Kur'an'ın önceki kitaplarda da 
olduğunu söylüyor, önceki kitapların hepsi Arapça değildi. O halde, 

eğer tercüme edilir ve başka bir dille sunulursa, bu da yine Kur an 
olacaktır." (Ahkamu’l-Kur'an, 3/429). 

Fakat bu iddianın zayıflığı ortadadır. Kur an veya başka bir İlâhî 

kitap, Allah'ın peygambere anlamıyla ilham edip peygamberin onu 
halka kendi ifadesiyle sunması biçiminde vahyedilmemiştir. Her ki¬ 
tap, hangi dilde olursa olsun, İlâhî lafız ve anlamıyla birlikte vahyo- 

lunmuştur. O halde, Kur'an'ın öğretileri, önceki kitaplarda da beşeri 
değil, İlâhî lafızla vardır ve bunlann tercümelerinden hiç biri İlâhî ki¬ 

tap veya onun temcilcisi olarak kabul edilemez. Ayrıca, bizzat 
Kur'an’da, Kur an ın Arapça olarak vahyedildiği tekrar tekrar ifade 
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edilmiştir: “Biz onu Arapça bir Kur an olarak indirdik” (Yusuf: 2). “Ve 
işte böyle, biz onu Arapça bir hüküm olarak indirdik." (Rad: 37). “Eğ¬ 
risiz, pürüzsüz Arapça bir Kur an.” (Zümer: 28). 

Sonra, bu ayetten hemen önceki ayette Ruhu'l-Emin'in onu Arap¬ 
ça olarak getirdiği belirtilmektedir. Gerçek bu iken, nasıl olur da şu 
veya bu dildeki Kur an tercümesinin de Kur an olacağı ve sözlerinin 
Allah'ın sözlerini temsil edebileceği söylenebilir? Güvenilir rivayetle¬ 
re göre, İmam ın bizzat kendisi bu iddiadaki çürüklüğü hissetmiş ve 
sonradan, Arapça telaffuzda bulunamayan bir kişinin, telaffuzda 
bulunabileceği zamana kadar namazında Kur'an'm tercümesini 
okuyabileceği şeklindeki İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'in 
görüşünü benimsemiştir. Yine bu görüşe göre. Kur an ı Arapça aslıy¬ 

la okuyabilen bir kişi, eğer tercümesini okursa, namazı geçerli olma¬ 
yacaktır. Şu kadan var ki, bu iki imam, İslâm'a girer girmez nama¬ 
zında Arapça okuyamayacak, Arap olmayan yeni mühtediler için 

böyle bir feragatta bulunmuşlardır. Bunun temelinde yatan ise, 
Kuranın tercümesinin bizzat Kuranın kendisi olduğu değil, rüku 
ve secdeye gidemeyen bir kimsenin işaretle namazını kılabilmesi ör¬ 
neği, Arapça telaffuzda bulunamayan bir kişinin tercümeyi okuya¬ 
bileceği ruhsatıdır. Sonra, namazını işaretle kılan kişinin namazı, 
buna neden olan etken ortadan kalkar kalkmaz nasıl geçersiz ola¬ 
caksa, aynı şekilde tercüme ile kılman namaz da, Arapça telaffuz öğ¬ 
renilir öğrenilmez geçersiz olacaktır. (Ayrıntılı bir tartışma için bkz. 
Serahsi, el-Mebsut, 1/37; Fethu'l-Kadir ve Şerh-i lnaye alâ'l-Hida- 
ye. 1/190-201.) 

123. Yani. “Israiloğullan'nın alimleri, Kur'an'm öğretilerinin önce¬ 
ki kitaplannkiyle aynı olduğunu bilirler. Her ne kadar Mekkeliler, 

Kitabin bilgisiyle tanışmamışlarsa da, Kur an ın Abdullah'ın oğlu 
Muhammed (s.a) tarafından ilk kez sunulan yeni bir “mesaj” getir¬ 
mediğini, tersine, onun getirdiği mesajın, binlerce yıldır birbiri ardı- 
sıra Allah'ın rasûllerinin getirip tebliğ ettiği mesajın aynısı olduğunu 

bilen çevre yörelerde yerleşmiş Ismâilîler arasında pek çok alim var¬ 
dır. Kuran in, önceki kitapları indiren aynı Alemlerin Rabbi tara¬ 

fından indirildiğine inandırıcı bir delil değil midir bu?” 
Siyer-i lbn-i Hişam a göre, bu ayetler inmeden az bir zaman önce, 

Hz. Cafer'in (r.a) tebliğinden etkilenen 20 kişilik bir heyet Habeşis¬ 

tan'dan Mekke'ye gelir. Mescidü i-Haramda Hz. Peygamber (s.a) ile 

karşılaşırlar ve Kureyş kafirlerinin huzurunda öğretilerinin ne oldu¬ 
ğunu sorarlar. Hz. Peygamber (s.a) cevap olarak kendilerine 

Kur an dan birkaç ayet okur ve bunun üzerine gözlerinden yaşlar 
dökülmeye başlayan heyet üyeleri Hz. Peygamberin (s.a) Allah'ın 
gerçek bir rasûlü olduğuna inanırlar. Sonra, Hz. Peygamber den 
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(s.a) ayrılıp giderlerken Ebu Cehil birkaç Kureyşli ile birlikte karşıla¬ 
rına çıkar ve kendilerini azarlayarak, “Şimdiye kadar buraya hiç 
böylesine aptal bir heyet gelmemişti. Ey budalalar; siz ise daha 

onunla karşılaşır karşılaşmaz, hemen inancınızdan vazgeçiverdi¬ 
niz!" Bu kibar insanlar Ebu Cehil ile tartışmak istemeyerek şöyle de¬ 
yip ayrıldılar; “Seninle tartışmaya girmek gibi bir niyetimiz yok. Sen 
kendi inancından sorumlusun, biz de kendi inancımızdan sorumlu¬ 
yuz. Bizim için kabulünde hayır gördüğümüz birşeyi kabul ettik.” 

(3/32). 
Aynı olay Kasas Surcsi'nde de geçmektedir: '‘Ondan önce kcndile 

rine Kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Kendilerine okunduğu za¬ 
man. “Ona inandık, şüphesiz o Rabbimiz'den haktır, biz ondan önce 
de müslümanlardık" derler. Onlar, kendilerine sabretmelerinden 

dolayı mükafatlan iki defa verilir; kötülüğü iyilikle savarlar ve kendi¬ 
lerini ışıklandırdığımızdan infak ederler. Boş söz işittikleri zaman 

ondan yüzçevirirler ve “bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size, 
size selam olsun, biz cahilleri istemeyiz” derler.” (ayet: 52-55). 

124. Yani, “Kendi içlerinden biri onlara bu İlâhî Vahyi apaçık Arap¬ 
ça ile okuyunca, “bunu o yazdı ve dolayısıyle Allah'tan olamaz” der¬ 
ler. Fakat, aynı vahiy Allah tarafından bir mucize olarak apaçık 
Arapça ile Arap olmayan birisine indirilmiş ve bu adam da önlerinde 

onu mükemmel bir Arap aksanıyla okumuş olsaydı, inanmamak 
için bu defa başka bir bahane bulurlardı. Bu kişinin, Arap olmayan 
birisinin ağzından Arapça konuşan bir cinin etkisinde olduğunu 

söylerlerdi.” 
Gerçekte, Hakk ın aşığı kendisine sunulan şeyi inceler ve yeterin¬ 

ce düşündükten sonra onun hakkında belli bir sonuca vanr. Fakat 

inanmak istemiyen inatçı birisi, kendisine ne denirse densin dikkat 
etmez; kabul etmemek için bahane üstüne bahane arar, her halü¬ 
kârda bir mazeret uydurur. Kureyş kafirlerinin de bu inadı 

Kur an da tekrar tekrar açığa vurulmuş ve kendilerine, bir mucize 
görmüş bile olsalar, inanmak niyetinde olmadıklarından inkar için 
mutlaka bir mazeret bulacakları açıkça söylenmiştir: “Eğer sana ka¬ 

ğıt üzerinde yazılı bir kitap indirmiş olsaydık ve ona elleriyle dokun¬ 
muş olsalardı, şüphesiz ki küfredenler, “Bu ancak apaçık bir büyü¬ 
dür" derlerdi.” (En'am: 7), “Eğer üzerlerine gökten bir kapı açsak da, 

oradan çıkacak olsalardı, mutlaka gözlerimiz kamaştırıldı; hayır si¬ 
hir yapılmış bir topluluğuz biz” derlerdi.” (Hicr: 14-15). 

125. Yani, kalb ve zihin huzuru kazandırdığı hakikat aşıklarının 

aksine. Kuran, kafirlerin kalblerine kızgın bir demir çubuk gibi gire¬ 
rek, onlan huzursuz ve rahatsız eder ve onun konulan üzerinde dü¬ 
şünmek yerine onu reddetmek için bahaneler ararlar. 
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201 Onlar, o pek acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.126 

202 Artık o (azab), kendileri şuurunda olmadan onlara apansız gele¬ 

cektir. 

203 Derler ki: "Bize bir süre tanınır mı?"127 

204 Onlar, yine de azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? 

205 Gördün mü; biz onlan yıllarca yararlandırsak, 

206 Sonra kendilerine va'dolunan (azab günü) geliverse, 

207 Onların "meta ile yararlandıkları' şey, kendilerini (görecekleri 

azabtan) bağımsız kılamaz.128 

208 Kendisi için bir uyancı-korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi 

yıkıma uğratmış değiliz. 

209 (Onlara) Hatırlatma (yapılmıştır); biz zulmedenler değiliz.129 

210 Onu (Kur'an'ı) şeytanlar indirmiş değildir,130 

AÇIKLAMA 

126. Yukarıda sözü edilen kavimlerin cezalandırıldığı azab türü. 



Cüz : 19 TEFHİMU'L KUR'AN 73 

127. Yani, “Azab kendilerini yakalayıncaya kadar suçlular Rasûl'e 

inanmazlar. Iş işten geçince de pişman olurlar ve kendilerine süre 

tanınmasını arzu ederler." 

128. Bununla önceki cümle arasında, okuyucunun biraz düşün¬ 

mekle doldurabileceği anlamlı bir boşluk vardır. Geleceğinden emin 

olmadıkları için kafirler azabın çabuklaştırılmasını istiyorlardı. O 

ana kadar yaşayageldikelri rahat ve eğlence hayatını hep sürdürüp 
gideceklerinden emindiler. Aynı güvenle Hz. Peygamber e (s.a) mey 

dan okuyarak şöyle diyorlardı sanki: “Eğer Allah'ın Rasûlü isen ve 

seni yakaladığımız için biz, Allah tarafından cezalandırılmayı hak et¬ 

mişsek, hiç durma, hemen tehdit ettiğin azabı getir.” 

Buna cevap olarak şöyle denmektedir: “Pekâlâ, onlar güvenlerin¬ 

de haklı bile olsalar, azab üzerlerine hemen gönderilmese ve umduk¬ 

ları üzere neşeli bir hayat için kendilerine uzun bir süre tanınsa bile 

Ad, Semud, Lut'un kavmi ve Eykelileri yakalayan Allah'ın azabı on¬ 

ları da yakaladığında veya kimsenin kurtulamadığı ölüm başlarına 

geldiğinde, bu birkaç yıllık dünya rahatı ve zevki kendilerine ne ka¬ 
zandıracaktır. ?" 

129. Yani “zulümle suçlananlayız, çünkü onlar uyarıcıların uyan¬ 

larına kulak asmadılar ve helâk oldular. Onlan uyarmak ve helâk ol¬ 

madan önce kendilerini doğruya çağırmak yolunda hiç bir çaba sar- 

fedilmemiş olsaydı, o zaman helâk edilmeleri zulüm olurdu.” 

130. Olumlu yön 192-193. ayetlerde ifade edildikten sonra. 

Kuranın hakikat düşmanlanmn iddia ettiği gibi şeytanlar tarafın¬ 

dan indirilmediği şeklinde olumsuz yön ifade edilmektedir. Kureyş 

kafirleri Hz. Peygamber (s.a) aleyhinde yalanlar ve iftiralar atma 

kampanyalarında büyük bir çıkmaz içinde idiler. Halka Kur an şek¬ 

linde sunulan ve insanlann kalblerini derinden derine oynatan hita¬ 

beler karşısında ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Kuranın halka 

ulaşmasını engelleyemiyorlardı. Onun etkisine karşı koymak için 

yapageldikleri tek şey, halkın kalblerinde ve zihinlerinde şüpheler 

doğurmaktı. Bu yüzden, büyük bir ümitsizlik ve bıkkınlık içinde, Hz. 

Muhammed'i (s.a) şeytanlardan ilham alan bir kahin olmakla suçlu¬ 

yorlar ve ne doğrulanabildiği, ne de reddedilebildiği için bu ithamın 

en etkili bir itham olduğunu düşünüyorlardı. 
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211 Bu, onlara yaraşmaz131 ve güç de yetiremezler.132 

212 Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutul¬ 

muşlardır.133 

213 Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarıp-yakarma, sonra azaba 

uğratılanlardan olursun.134 

AÇIKLAMA 

131. Yani, Kur’an'ın işlediği konular ve onun vayedilmesi şeytan¬ 

lara hiç mi hiç uymaz. En küçük bir sağduyuya sahip bir kimse, 

Kur'an’da sunulan erişilmez yücelikteki hitapların şeytanlar tara¬ 

fından ilham edilemeyeceğini pekâlâ anlar. Şeytanların kahinler 

aracılığı ile halka Allah'a ibadet etmeyi ve O ndan korkup sakınmayı 

öğrettikleri veya onlan şirkten ve putperestlikten nehyettikleri, on¬ 

ları ahiret sorumluluğu ile uyardıkları ve zulümden, cinsel ve ahlâkî 

sapmalardan menederek bunların yerine muttaki olmaya, başkala¬ 

rına iyilikte bulunmaya teşvik ettikleri hiç mi hiç vaki olmamıştır. 

Bu tür işler şeytanlara yaraşmaz. Onların işi gücü, insanlar araşma 

aynlık tohumlan ekmek, insanlan şerre ve kötülüğe çekmektir. 

Hem, halk büyücülere, aşk işlerinde başanlı olup olmayacaklannı, 

kumarda ne yaparlarsa şanslı olacaklarım, düşmana karşı ne tür hi¬ 

le ve stratejilerin yarar sağlayacağını öğrenmek için gider. Bunlann 

dışmda kahinler şeytanlarından halkı ıslah etmek, ahlâk ve manevi¬ 

yatla hayatlannı kötülüklerden temizlemeyi öğretmek gibi sorunları 

kendilerine dert etmeleri beklenmez. 

132. Yani, şeytanlar isteseler bile. Kuranın yaptığı şekilde gerçek 

bir öğretmen ve ıslahçı gibi halka hakikati ve hayn öğretemezler. 
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Halkı aldatırken bile, bir faydacı kılığında gelirler ve yaptıklan, ceha¬ 

letlerini ve gizlenmiş şeytanî niteliklerini ortaya koyucu kusurlar¬ 

dan uzak olamaz. Aynı şekilde, şeytanların etki ve ilhamı altındaki 

dinî lider kılığına girmiş bir kişinin hayat ve öğretileri de, niyet ve 

kurgudaki kötülüğü kesinlikle açığa vuracaktır. O halde, şeytanlar 

ne başkalarına iyilik ve takva ilham edebilirler, ne de şeytanlarla iliş¬ 

kisi olan kişiler dindar ve takva sahibi olabilirler. Sonra, Kur an soy¬ 
lu ve erişilmez yücelikteki öğretilerinin yanısıra, gerçekliğin bilgisini 

ihtiva eden apaçık ve beliğ bir kitaptır. Bu yüzden Kuran, tekrar 

tekrar tüm enerji ve kapasitelerini bir araya toplasalar bile insanla¬ 

rın ve cinlerin kendisi gibi bir kitap ortaya koyamayacakları meydan 

okuyuşunda bulunmaktadır: "De ki: “Andolsun, eğer insanlar ve 

cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, onun 

benzerini meydana getiremezler, birbirlerine yardımla arka verseler 

bile.’; (îsra: 88). “De ki: “Eğer doğrularsanız, haydi onun benzeridir 

sure getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağınn." (Yu¬ 

nus: 38). 

133. Yani, “Şeytanlar, Kur'an'ın vahyedilmesine karışmak şöyle 

dursun, Cebrail, (a.s), Allah tan alıp Hz. Peygamberin (s.a) kalbine 

getirinceye kadar, kendilerine bir cin için bile olsa, onu işitme fırsatı 

daha tanınmaz. Onu işitmekten öylesine uzak tutulurlar ki. onun 

sözleri ve muhtevası konusunda bir ipucu bile elde edemezler ki, 

dostlanm Hz. Peygamberin (s.a) ashabına şu mesajı ileteceğine veya 

sözlerinin şu günde şunu ihtiva edeceğini haber versinler. Daha faz¬ 

la aynntı için bkz. Hicr: an:8-12, Saffat, an: 5-7, Cin: 8-9, 27. 

134. Bu, Hz. Peygamber in (s.a) yüzçevirmesi konusunda uyarıldı¬ 

ğı şirke düşeceği anlamına gelmez. Amaç, kafirleri ve müşrikleri şu 

şekilde uyarmaktır: “Kur an ın mesajı, alemlerin Aziz, Kadir, Haki- 

mi'nin vahyettiği saf hakikate dayandığından ve onda hiç bir şeytanî 

kirlilik izi bulunmadığından, gerçek ile ilgili olarak hiç kimseye ayrı¬ 

calık tanıma diye bir şey yoktur. Yaratıkları içinde Allah a en yakın 

ve O nun en sevgili kulu olan Hz. Rasul-i Ekrem (s.a) bile O'na itaat 

yolundan birazcık sapacak ve Allah'tan başka bir ilâh çağıracak ol¬ 

sa, o da cezadan kurtulamaz." Hz. Peygamber (s.a) için durum böyle 

olunca, başka kim Allah'a şirk koştuktan sonra cezadan kurtulabilir 

veya başkalarının kurtulmasına yardımcı olabilir? 
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214 (Öncelikle) En yakın hısımlarım (aşiretini) uyarıp-korkut.135 

215 Ve mü'minlerden, sana tabi olanlara (koruyucu) kanatlarını 

ger. 

AÇIKLAMA 

135. Allah'ın dini ile ilgili bir meselede Hz. Peygamberin (s.a) şahsı 
için nasıl bir ayrıcalık sözkonusu değilse, aynı şekilde Hz. Peygam- 
ber'in (s.a) ailesi ve en yakınlan için de durum aynıdır. Burada her¬ 
kes meziyetine göre değerlendirilecek ve kimseye atalanndan veya 
bir başkasıyla ilişkisinden dolayı ayncalık tanınmayacaktır. Ahiret- 
te hesap verme ve dalâlet ve kötü amelleri için ceza görme herkes için 
aym olup Hz. Peygamber in (s.a) en yakınlan bile bunun dışında de¬ 
ğildir. Dolayısıyla, sırf yakmlanndan olmakla cezadan kurtulama- 
yacaklanndan, Hz. Peygamber'e (s.a), doğru inanca ulaşıp salih 
amellerde bulunmalan için yakınlannı uyarması emredilmekte- 
dir. 

Bu ayetin inmesinden sonra, Hz. Peygamber ın (s.a) önce dedesi¬ 
nin oğullanna ve kızlanna hitap ettiğini ifade eden sahih rivayetler 
vardın “Ey Abdulmuttalip Oğullan, ey Abbas, ey Rasûlulah'ın halası 
Safiye, ey Muhammed in kızı Fatıma! Uyanp kendinizi cehennem 
ateşinin azabından kurtarmanız için uyanlıp korkutuluyorsunuz. 
Ben sizi Allah ın azabından koruyamam, fakat benim malımdan ar¬ 
zu ettiğinizi isteyebilirsiniz." Sonra, gelen bir felaketten balkı uyar¬ 
mak için Arabistan'da adet olduğu üzere. Safa tepesine çıkarak ba¬ 
ğırdı: “Ey Kureyş, ey Kaab bin Lüey Oğullan, ey Mürre Oğullan, ey 
Kusay Oğullan, ey Abd-i Menaf Oğullan, ey Abd-i Şems Oğulan, ey 
Haşim Oğullan, ey Abdulmuttalib Oğullan...” ve bu şekilde tüm Ku¬ 
reyş kabilelerini isimleriyle çağırdı. Herkes toplanınca şöyle dedi: 

“Ey insanlar! Eğer size bu tepenin şu tarafında büyük bir ordu size 
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hücum etmek için bekliyor desem, sözüme inanır mısınız?” Geçmiş¬ 
te kendisinden hiç yalan duymadıklarını belirterek bir ağızdan 
“evet” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurdular: 
"öyleyse, Allah'ın gelen azabından sizi uyarıyorum, kendinizi O nun 
cezasından koruyun. O na karşı çıkarsanız size hiç bir yardımım ol¬ 
maz. Kıyamet Günü yalnızca muttakiler bana en yakın olacaktır. Sa¬ 
kının ki, başkaları sahih amellerle gelirken, siz başlarınızın üzerinde 
günah yüküyle gelmeyesiniz. Sonra beni yardıma çağırırsınız da, 
ben sizden yüz çevirmek zorunda kalınm. Şüphesiz burada, dünya¬ 
da size kan bağıyla bağlıyım ve iyi bir yakınlığın gerektirdiği şekilde 
size mümkün olan en nazik davranışta bulunacağım.” (Bu konuda 
Buhari, Müslim, Müsned-i Ahmed, Tirmizi, Nesei ve lbn Cerir, Hz. 
Aişe, Hz. Ebu Hureyre, Hz. Abdullah bin Abbas, Hz. Züheyr bin Amr 
ve Hz. Kabisa bin Maharikten rivayetlerde bulunmaktadırlar.) 

Konu, yalnızca “en yakın akrabanı uyarıp korkut" emrini alınca 
Hz. Peygamber'! (s.a) tüm yakınlarını toplayıp emri yerine getirmesi 
değildi. Gerçekte, vurgulanan ilke, din konusunda Hz. Peygamber 
(s.a) ve yakınlarının başkalarının yoksun olduğu özel bir ayrıcalığa 
sahip bulunmadıklanydı. Bir kişi için zararlı olan herkes için zarar¬ 
lıydı. Hz. Peygamberin (s.a) bundan, önce kendisini koruyacağı, 
sonra en yakınlarını ve doğacak kötü sonuçlardan diğer insanlan 
uyaracağı düşünülürdü, öte yandan, bir kişi için iyi ve yararlı olan, 
herkes için iyi ve yararlıydı. Dolayısıyla, Hz. Peygamber (s.a) bunu 
önce kendisi benimsemeli, sonra da, herkesin Hz. Peygamber in (s.a) 
mesajını başkalarına iletmekle kalmayıp bizzat kendisinin içtenlikle 

uyguladığını görmesi için yakınlarını da bunu benimsemeye ça- 
ğırmalıydı. Hz. Peygamber (s.a) hayatı boyunca bu ilkeden ayrılma¬ 
mıştı. Mekke'nin fethinde şehre girince şöyle ilan etmişti: "Cahiliye 
döneminde insanların ödediği her türlü faiz ayaklarımın altındadır. 
İlk kaldırdığım faiz de amcam Abbas’a Ödenecek olan faizlerdir.” (Fa¬ 

iz yasağından önce Hz. Abbas (r.a) faizle para ticareti yapardı ve hak¬ 
kın kendisine karşı çok fazla miktarda faiz borcu vardı.) Bir defasın¬ 
da Hz. Peygamber (s.a), hırsızlık yapan Fatıma adlı Kureyşli bir kadı¬ 
nın elinin kesilmesini emretti. Hz. Usame bin Zeyd (r.a) kadın adına 
şefaatte bulunmaya gelince, Hz. Peygamber (s.) şöyle buyurdular: 
“Vallahi. Muhammed'in kızı Fatıma bile hırsızlık yapmış olsaydı, 
onun da elinin kesilmesini emrederdim.” 



78 TEFHİMU'L KUR’AN 26 / Şuara Suresi 

216 Eğer sana isyan edecek olurlarsa, artık de ki: "Gerçekten ben, si¬ 
zin yapmakta olduklarınızdan uzağım."136 

217 Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah'la tevekkül et.137 
218 0, kıyam ettiğin zaman seni görmektedir.138 
219 Secde edenler arasında dönüp dolaşmanı da.139 
220 Hiç şüphe yok. O, işitendir, bilendir. 
221 Şeytanların kimlere inmekta olduklarını size haber vereyim 

mi? 
222 Onlar, 'gerçeği ters yüz eden/ günaha düşkün olan her yalancıya 

İnerler.140 

AÇIKLAMA 

136. Bu, iki anlama gelebilir: 1) “Sana inanan ve öğretilerini uygu¬ 
layan yakınlarına nazik davran: mesajını kabul etmeyenlere gelince, 
onların yaptıklarından sorumlu olmadığını açıkla.” 2) “Sana inanıp 
itaat eden herkese nazik davran ve yaptıklarından sorumlu olmaya¬ 
cağın konusunda kafirleri uyar.” 

Bu ayet, o zaman Kureyş ve komşu Araplar arasında Hz. Peygam- 
ber'in (s.a) mesajının doğruluğuna inanmış kişilerin bulunduğunu 
gösterir. Fakat, bunlar henüz onun öğretilerini günlük hayatlarında 
uygulamaya başlamamışlardı. Diğer kafirler gibi, halkın içinde aynı 
küfür hayatmı yaşamaya devam ediyorlardı. Allah bu tür müminle¬ 
ri, imandan sonra Hz. Peygamber e (s.a) bütünüyle iman eden ger¬ 
çek müminlerden ayırmaktadır. "Kanadım indir" emri yalnızca ikin¬ 
ci grup içindi. Itaattan yüz çevirip hem mesajının gerçekliğine ina¬ 
nanlara, hem de reddedenlere karışanlar için ise Hz. Peygamber e 
(s.a) onlan sahiplenmesi ve açıkça yaptıklarından kendilerinin so¬ 
rumlu olduğunu, uyandan sonra yaptıklanndan asla sorumlu ol- 
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mayacağını onlara söylemesi emredilmektedir. 
137. Yani, “Ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun hiç bir dünyevi 

iktidara aldırma; Aziz ve aynı zamanda Rahim Olan a tam olarak gü¬ 
venip dayanarak görevini yapmaya devam et. O Aziz dir, dolayısıyle 
O nun desteğini alanın üstesinden hiç bir güç gelemez. O Rahim dir, 
dolayısıyle yeryüzünde kendi kelimesini yükseltme uğruna müca¬ 
dele edenlerin çaba ve fedakarlıklarını boşa çıkarmaz." 

138. "Kıyam etmek", gece namaza kalkmak anlamına gelebileceği 
gibi, risalet görevini yerine getirmek amacıyla ortaya çıkmak anla¬ 
mına da gelebilir. 

139. Burada çeşitli anlamlar vardır: 
a) Cemaatle namazda, arkandakilerle birlikte kıyamda, teşeh- 

hüdde, rükuda ve secdede iken Allah seni görüyor. 
<b) Senin, -alamet-i farikası “secdeye varmak" olan- ashabının ahi- 

retteki mutlulukları uğruna ne yaptıklarını görmek için geceleyin 
yatağından kalktığını görüyor. 

c) Halkı ıslah için senin ve ashabının nasıl didindiğinizden bütü¬ 
nüyle haberdardır. 

d) Secdeye giden insanların hayatlannda inkılab yapmak için • 
gösterdiğin çabalardan bütünüyle haberdardır. Onlan ıslah için 
kendilerini ne tür eğitimden geçirdiğinden, yaşantılarını nasıl temiz¬ 
leyip nasıl onlan en iyi insanlar haline getirdiğinden de haberdar¬ 
dır. 

Hz. Peygamber (s.a) ile ashabının bu özelliklerinin, metinde ayn 
bir anlam ve önemi vardır. İlk olarak, Hz. Peygamber (s.a), Allah'ın 
rahmet ve desteğini hak etmektedir. Çünkü, her şeyi duyan ve bilen 
Allah, Rasûlü'nün kendi yolundaki mücadelesinden ve ashabının 
ıslah için harcadığı çabalardan bütünüyle haberdardır, ikinci ola¬ 
rak, Hz. Muhammed'in (s.a) yaşadığı böylesine soylu bir hayati yaşa¬ 
yan ve üstün karakterde ashabı gibi arkadaşlara sahip olan birisi 
için ancak bir serseri, bir aptal onun bir şair olduğunu ve kendisine 
şeytanların ilhamlarda bulunduğunu söyleme cesaretinde buluna¬ 
bilir. Halk, şeytanlardan ilham alan kahinler ile şairlerin ve onlann 
aralarında yaşayan hayranlarının ne tür bir hayat sürdüklerini ga¬ 
yet iyi bilmektedir. Hz. Muhammed (s.a) ile ashabımn yaşadığı soylu 
hayat ile şairlerle kahinlerin hayatları arasında fark olmadığını söy¬ 
leyebilecek namuslu ve dürüst bir kimse acaba bulunabilecek mi¬ 
dir? Sonra, Hz. Muhammed (s.a) ile ashabına hiç utanmadan şair ve 
kahin damgasını vuruvermek, tam bir arsızlık ve küstahlık değilse, 
başka nedir acaba? 

140. Burada, gaybi bilir pozu takınan ve insanlara geleceklerini 
söyleyen büyücüler, müneccimler, falcılar ve sihirbazlardan, ya da 
cinler ve ruhlar üzerinde kontrolleri olduğu ve onlarla insanların ka¬ 
derlerine hükmettikleri iddiasında bulunan “bilge kişiler”(!) den söz 
edilmektedir. 
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223 Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedir¬ 
ler.141 

224 Şairler ise; gerçekten onlara da azgın-sapıklar uyar.142 
225 Görmedin mi; onlar, her bir vadide vehmedip durmaktadır¬ 

lar;143 
226 Ve gerçekten onlar, yapmayacakları şeyleri söylemektedir¬ 

ler.144 
227 Ancak iman edenler, salih amellerde bulunanlar ve Allah'ı çokça 

zikredenler ile zulme uğratıldıktan sonra zafer kazananlar (veya öçlerini 
alanlar) başka.143 Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp-devri- 
leceklerini pek yakında bileceklerdir.146 

AÇIKLAMA 

141. Burada iki anlam olabilir: 1) Şeytanlar şu veya bu şekilde ger¬ 

çekten küçük bir parça alırlar ve bunu her türlü bâtılla karıştırarak 
ajanlarına ilham ederler. 2) Aldatıcı ve yalancı kahinler, müneccim¬ 
ler, büyücüler, falcılar şeytanlardan bir şeyler duyarlar ve sonra bu¬ 
nu bâtılla karıştırarak halkın kulaklarına fısıldarlar. 

Bu durum, Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste ifade edilmiştir: 

Hz. Aişe'den (r.a) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a), kendisine 
büyücüler-kahinler hakkında sorulan bir soruya, “Onlar hiçbir şey 
değildir” cevabını verir. “Ya Rasûlallah, onlar bazan doğru şeyler 

söylüyorlar” denmesi üzerine, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuşlar: 
“Bu doğru şeyi cinler kapar ve dostlarının kulağına fısıldarlar; onlar 
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da buna pek çok bâtıl karıştırarak bir hikaye düzerler.” 
142. Yani, şairlerin peşinden gidenler, Hz. Muhammed'in (s.a) pe¬ 

şinden gidenlerden karakter, davranış ve ahlâk bakımından bütü¬ 
nüyle farklıdırlar. Bunlar arasındaki fark öylesine açıktır ki, biri di¬ 
ğerinden kolaylıkla farkedilir. Bir tarafta ciddi, medenî ve kibar dav¬ 
ranışlı, doğru, dindar, muttaki, sorumluluk duygusu sahibi, başka¬ 
larının haklarına saygılı, ilişkilerinde adaletli ve haksızlık yapmak¬ 
tan uzak, iyilik ve ıslah dışında söz sarfetmeyen, sadık ve inançları 
ve amaçlan uğruna tüm eneıji ve yeteneklerini kullanan insanlar; 
karşı tarafta ise, işleri güçleri şehvet gıcıklayıcı aşk ve içki sahneleri 
tasvir etmek, eğlenmek, alay etmek, gülünçleştirmek ve övmek, ya 
da başkaları aleyhinde kin, nefret ve düşmanlık duygulan uyandır¬ 
mak. ya da halkı memnun etmek, alkış ve beğenilerini kazanmak 
için genelevlerdeki fahişelerle, evlerinde oturan iffetli kadınlann çe¬ 
kiciliklerini tanımlamak olan insanlar... Şiir toplantılanna katılan 
ve “ünlü” şairlerin peşinden giden kalabalıklann, hiç bir ahlâkî sımr 
tanımayan, hayatta hayvanlar gibi şehvet ve tutkularını doyurmak¬ 
tan başka amaç taşımayan ve hayatta yüce ve soylu idealler nedir 
bilmeyen kişiler olduğu sonucuna varmaktan insan kendini alamaz. 
Bu iki insan türü arasındaki açık farkı görmeyen ancak kör birisidir. 
Görüp bilmediğinden değil, ancak Hakk'a engel olmak amacıyla Hz. 
Muhammed'in (s.a) ve ashabının şairlerden ve izleyicilerden farkı ol¬ 
madığım söyler, böylesi yalnızca yalancı değil, aynı zamanda bütün 
namus ve edeb sınırlarını aşan birisidir. 

143. Yani, düşünce ve sözlerinde hiç bir model tanımazlar, her va¬ 
dide başıboş gezinir dururlar. Her yeni dürtü, bunda gerçek payı var 
mı, yok mu diye düşünmeden kendilerini yeni bir konuda söz söyle¬ 
meye iter. Bir anlık bir dürtüyle akıllı ve bilgece sözler söylerken, bir 
başka dürtüyle bu defa kirli ve adi duygulan terennüme başlarlar. 
Birinden hoşnut olduklan zaman hemen onun hakkında abartmalı 
övgülerde bulunurlar; bir de birine gücendikleri zaman, onu da ye¬ 
rin dibine batırırlar. Birinden çıkarlan varsa, cimri birini, cömert bi¬ 
rine ve korkağı yiğite tercih etmekte bir tereddüt göstermezler. Buna 
karşılık, memnun olmadıklan kişinin karakterini lekelemede, ken¬ 
disini ve atalarını alaya almada utanç duymazlar. Bu yüzden, aynı 
şairin şiirlerinde hem Allah'a ibadeti, hem ateizmi, hem materyaliz¬ 
mi, hem ruhçuluğu, hem ahlâkçılığı, hem ahlaksızlığı, hem fısk ve 
fücuru, hem takvayı, hem ciddiyeti, hem şakayı, hem övgüyü, hem 
hicvi yanyana, birarada görmek mümkündür. Şairlerin bu herkes 
tarafından bilinen karakterlerinden haberdar olan bir kişi, her sözü 
ve hitabı açık ve net, amacı kesin ve belirli ve bizzat kendisi gerçek, 
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takva ve fazilet yolundan ayn tek söz söylememiş olan Kur'an’m alı¬ 
cısının şairlikle suçlanmasına evet diyemez. 

Kur'an ın bir başka yerinde, şiirin Rasulullah’a (s.a) yakışmadığı 

ifade edilmektedir: "Biz ona şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da." (Ya- 
Sin: 69). Ve, Hz. Peygamber (s.a) ile kişisel tanışıklığı olan herkes bû 
gerçeği bütünüyle biliyordu. Sahih rivayetler, onun ezberinden bü¬ 

tün tek bir şiir bile okumadığını göstermektedir. Sohbet anında bir 
şairin güzel bir şiirini hatırladığında söz dizimine, ölçüsüne dikkat 
edip önem vermeden okurdu. 

Bir defasmda Hz. Peygamberin (s.a) konuşmalarında hiç şiir kul¬ 
lanıp kullanmadığı Hz. Aişe'ye (r.a) sorulmuş, o da, “Rasulullah en 
çok şiir mısralanndan nefret eder, bazan Beni Kays ın bir şirinin bir 

şiirini okusa bile, farkında olmadan söz dizimini değiştirirdi. Hz. 
Ebu Bekir düzeltmede bulununca, “Kardeş ben şair değilim, ama¬ 
cım şiir düzmek de değil" derdi." cevabını vermiştir. 

Arap şiiri cinsellik, aşk hikayeleri, içki, kabilesel nefretler ve kan 
davaları, atalarla övünme gibi konularla dolu olur ve pek seyrek ola¬ 
rak pâk ve soylu temaları işlerdi. Bâtıl, yalan, abartma, yersiz suçla¬ 
ma, gereksiz övgüler, boş sözler, övünme, hiciv, çok tanrıcılık ve 
müstehcenliklerle öylesine doluydu ki, bir defasmda Hz. Peygamber 
(s.a) şöyle buyurmuştu: “Birinizin içinin irinle dolması şiir mısrala- 
nyla dolmasından daha iyidir.” Bununla birlikte, bir şiir de güzel bir- 
şey görürse, bunu takdir eder ve “Bazı şiirlerde hikmet vardır" buyu¬ 
rurdu. Ümeyye bin Ebi's-Salt'ın mısraldnnı işittiğinde şöyle demişti: 
"Şiiri mümin, fakat kalbi kafir.” Bir defasında bir sahabi, huzurunda 
yüz kadar güzel mısra okumuş, Rasulullah da (s.a) kendisini daha 
fazla okuması için teşvik etmişti. 

144. Şairlerin’bu özelliği, Hz. Peygamberin (s.a) davranış ve uygu¬ 
lamalarının tam karşıtıydı. Hz. Peygamberin (s.a) yaptığını söyle¬ 
diğini, söylediğini yaptığını herkes biliyordu. Yaptıkları ile söyledik¬ 

leri arasında tam bir uygunluk olduğunu kimse inkar edemezdi. Bu¬ 
na karşılık, şairlerin bir şey söyleyip fakat bunun aksini yaptıkları 
herkesçe bilinen bir şeydi. Sözgelimi, şiirlerinde cömertlik, dünyalı¬ 

ğa ilgi göstermeme, kanaat ve saygı temalarını işlerlerken, kendileri 
günlük hayatlarında bütünüyle cimri, korkak, servet düşkünü ve 
bencil bir tutum sergilerlerdi. Başkalarının gözündeki çöpü büyü¬ 
türler, fakat kendi gözlerindeki merteği görmezlerdi. 

145. Burada, şu dört niteliğe sahip şairler, yukarıdaki azar ve eleş¬ 
tiriden istisna edilmektedir: 

1) Allah'a, Peygamberlerine, Kitaplar ına ve Ahiret'e inananlar; 
2) Günlük hayatlarında muttaki, günahtan uzak ve her istedikle- 
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rini söylemeyecek kadar ahlâkî sınırlara bağlı olanlar; 
3) Edebi eserlerinde ve yaşantılarında Allah'ı çok ananlar. Hayat¬ 

larında takva ve İslâmî şuuru yansıtırken, şiirlerinde şehvet ve ah¬ 

lâksızlık temalarını işlemeleri, ya da şiirleri ciddi hikmet ve İslâmî 
şuur temalarıyla yüklü iken, kişisel hayatlarının Allah'ı zikirden 
yoksun bulunması olmaz. Gerçekte, bu her iki durum da arzu edilir 
değildir. İyi bir şair, kişisel hayatmda Allah’ın kendisini gördüğünün 
farkında olan ve buna göre yaşayan, şairlik hüner ve yeteneğini ise, 
Allah'tan korkan, Allah'a ibadet eden ve Allah'ı hiç hatırından çıkar¬ 
mayan insanların yaşantılarını yaymak için kullanan kişidir. 

4) Kişisel nedenlerle başkalarını hicvetmeyen, kişisel, ırkî ve ulu¬ 
sal önyargılarıyla intikam almaya kalkmayan ve gerçeğin desteklen¬ 

mesi gerektiğinde edebî yeteneklerini, zalim ve hainler karşısında 
savaş silahlan gibi kullananlar. Zulüm ve haksızlık karşısında baş 
eğici ve yalvancı bir tutum takınmak müminlere yakışmaz. Kafir ve 

müşrik şairlerin İslâm ve Hz. Peygamber (s.a) aleyhinde gerçek dışı 
suçlama fırtmalan estirdikleri ve müslümanlar aleyhinde nefret ze¬ 
hirleri yaydıklannda, Hz. Peygamber in (s.a) İslâm şairlerini buna 

karşılık vermeye teşvik ettiği rivayetlerde gelmektedir. Bir defasında 
Ka'b bin Malik'e şöyle buyurmuşlardı: “Onlan hicvet, çünkü, nefsi¬ 
mi elinde tutan Allah' a yemin ederim ki, senin şiirin onlar için oktan 
daha etkili ve yaralayıcı olacaktır.” Aynı şekilde Hassan bin Sabit'e 
de şöyle demişlerdi: “Onlarla atış, Cebrail seninledir.” “Söyle, Ru¬ 
hu 1-Kuds seninledir.” Yine, bir defasında da şöyle buyurdular: “Mü¬ 
min, kılıçla olduğu kadar dille de savaşır.” 

146. "Zulmedenler'': Sırf inatları nedeniyle Hz. Peygamber i (s.a) 
büyücü, şair, deli ve büyülenmiş olmakla suçlayarak İslâm'ı yenilgi¬ 
ye uğratmak isteyen ve diğer insanların kafalarını karıştırarak onla¬ 
rı Rasûlullah'ın (s.a) mesajından ve davetinden yüz çevirmeye 
itenler. 

ŞUARA SURESİNİN SONU 
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27 
• 

NEML SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Sure adını, bu surenin karınca kıssasının anlatıldığı bir sure 
olduğunu ima eden 18. ayetteki "vadi'in-neml" ibaresinden alır. 

Nüzul zamanı: Surenin konu ve üslubu Mekke döneminin ortala¬ 
rında inen surelere çok benzer. Bu benzerlik bazı rivayetlerle de des¬ 
teklenmektedir. İbn Abbas ve Cabir bin Zeyd'e göre “Sözkonusu su¬ 
relerden önce Şuara, sonra Nemi, ondan sonra da Kasas Suresi indi¬ 
rildi." 

Anafikir ve konular Bu sure iki bölümden meydana gelir. Birinci 
bölüm baştan 58. ayetin sonuna kadar devam eder, ikinci bölüm ise 
59. ayetle başlayarak son ayetle son bulur. 

Birinci bölümün anafıkri şudur Yalnız Kur an in getirdiği gerçek¬ 
leri kainat konusunda temel hakikatler olarak kabul eden ve hayatı¬ 
nı bu gerçeklere itaat ve teslimiyet içerisinde sürdüren kimseler bu 
Kitap'ın hidayetinden faydalanabilir ve dolayısıyla vaadedilen mü¬ 
kafatlara layık olabilir. Ne var ki, böyle bir hayatı sürdürmenin en 
büyük engeli ahire ti inkar etmektir. Çünkü bu inançsızlık kişiyi so¬ 
rumsuz, bencil ve dünya hayatına aşın derecede bağlı duruma geti¬ 
rir. Böyle bir kimsenin Allah'a teslim olabilmesi, hırs ve arzularım sı¬ 
nırlama yoluna gidebilmesi mümkün değildir. 

Bu girişten sonra ortaya üç insan tipi konulur. Birinci tipin özel¬ 
likleri Firavun, Semud kavminin ileri gelenleri ve Lut kavminin soy¬ 
luları ile karakterize edilmektedir. Sayılanların tümü ahiret sorum¬ 
luluğuna aldırmayan ve bunun sonucu olarak da dünyaya kul ol- 
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muş kişilerdir. Bu insanlar mucizeleri gördükten sonra inanma¬ 
makta direnmişlerdi. Dahası iyiliğe ve salih olmaya çağıranların 
aleyhlerine dönmüş ve onlara düşman kesilmişlerdi. Aklı başında 
her insanın nefretle karşıladığı çirkin davranışlarını ısrarla sürdür¬ 
müşler, kendilerini helak eden Allah ın azabı gelip kapıya dayandı¬ 
ğında bile uyarılara kulak vermemişlerdi. 

ikinci tip Hz. Süleyman'ın (a.s) kişiliğinde sergilenir. Allah Hz. Sü¬ 
leyman'a (a. s) Mekkeli kafirlerin ileri gelenlerinin hayal bile edeme¬ 
yeceği bir derecede zenginlik, mülk ve ihtişam bağışlamıştı. Ne var 
ki, Allah önündeki sorumluluk bilincinden ve sahip olduğu herşeyin 
yalnızca Allah'ın bir lütfü olduğu duygusunu taşıdığından tam bir 
teslimiyet içinde olmuş ve kendini beğenmişlik onun kişiliğini leke- 
lememişti. 

Üçüncüsü ise Sebe melikesinin karakterize ettiği tiptir. Sebe me¬ 
likesi Arabistan tarihinin en zengin ve ünlü insanlannı yönetmiştir. 
Bir insanı kibir ve gurura sevkedecek her türlü imkana sahipti. Ku- 
reyş'in sahip olduğu mal-mülkten çok daha fazla bir zenginliğe sa¬ 
hipti. Gene de “şirk" içinde olduğunu kabul ve itiraf etti. “Şirk", onun 
sadece atalarının hayat tarzı olmakla kalmıyor, aynca bir idareci 
olarak durumunu sürdürebilmek için takip etmek zorunda olduğu 
bir hayat biçimiydi de. Bundan dolayı “şirk"i terketmesi ve “tevhid" 
yolunu benimsemesi sıradan bir müşrikin kabulünden daha güçtü. 
Buna rağmen gerçek apaçık ortaya çıkınca, hiçbir şey onu kabulden 
alıkoymadı. Aslında onun sapıklığı tutku ve arzularına kul olmak¬ 
tan değil, müşrik bir çevrede doğup yetişmesinden ileri geliyordu. Yi¬ 
ne de vicdanı Allah önünde sorumluluk duygusundan yoksun değil¬ 
di. 

ikinci bölümün hemen başlarında evrenin çok açık, gözle görüle¬ 
bilen bazı gerçeklerine dikkat çekilmiş ve Mekke kafirlerine ardı ar¬ 
dına şu anlamda sorular yöneltilmiştir: “Bu gerçekler, halen sizin ta¬ 
kip etmekte olduğunuz “şirk" inancını mı, yoksa Kur an ın sizi davet 
ettiği “tevhid" gerçeğini mi doğruluyor?" Bundan sonra kafirlerin asıl 
şu gerçek hastalığına işaret edilerek şöyle denilmektedir: “Gözleri 
kör eden ve her türlü apaçık gerçeğe karşı onlan taş gibi duygusuz 
hale getiren ahireti inkar etmeleridir, bu inkarları onlara hayatın her 
konu ve meselesini önemsiz ve gayri ciddi kılmaktadır. Onlara göre 
herşey bütünüyle yok olacağına, hayattaki tüm çabalar sonuçsuz 
kalacağına, bütün gayeler, hedefler anlamsız olacağına göre, hak ve 
bâtıl eşittir ve birbirine benzer şeylerdir. Hayat mücadelesi tümüyle 
gayesiz ve varacağı bir hedef yoktur. Böyle olunca, kişinin hayat sis¬ 
temini hak veya bâtıl temeller üzerine dayandırma meselesi tümüyle 
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önemini yitiriyor. 
Yukarıda ana hatlanyla belirttiğimiz bu bölüm Hz. Peygamber 

(s.a) ve müslümanlan, asi ve imansız kimseleri “tevhid"e davet et¬ 
mekten caydırma amacı gütmüyor, işin doğrusu bu bölümde güdü¬ 
len amaç onlan uyuşukluk ve uykudan uyandırmaktır. Bu nedenle 
67-93. ayetleri arasında insanlarda ahiret duygusunu oluşturmak, 
onlan inançsızlığın sonuçlan konusunda uyarmak ve onlan ahire ti 
gözleriyle görüyormuşçasına inandırmak için belli şeyler tekrar tek¬ 
rar vurgulanmıştır. 

Sonuç olarak Kur'an'ın gerçek daveti, yani yalnız tek bir ilâha kul 
olma çağnsı kısa fakat mucizevi bir şekilde sunulmaktadır. Bunu 
kabul etmenin kendi yararlanna, reddetmenin de kendi zararlarına 
olacağı hususunda insanlar uyanlmıştır. Kabul ve teslimiyetten 
başka bir seçenek bırakmayan Allah'ın ayetlerini görünceye kadar 
imanlarını ertelemeleri durumunda -ki o zaman kıyamet gelip çat¬ 
mış demektir- artık inanmalarının bir yaran olmayacağı unutulma¬ 
malıdır. 
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(DjJ** 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Tâ,sîn. Bunlar, Kur’an'ın ve apaçık1 olan Kitabın ayetleridir. 
2 Mü'minler için bir hidayet ve bir müjdedir.2 
3 Ki onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı3 verirler ve onlar, ahirete 

kesin bilgiyle iman edenlerdir. 
4 Ahirete4 inanmayanlara gelince; biz onlara kendi yapmakta olduk¬ 

larını süsleyivermişiz; böylece onlar, 'körlük içinde şaşkınca3 dolaşmak¬ 

tadırlar/ 

AÇIKLAMA 

1. "Kitab-ı Mü bin" terkibinin üç anlamı vardır. 1) Bu Kitap, öğreti, 
talimat ve emirlerini apaçık ortaya koyan, gösteren bir kitaptır. 2) 
Hak ile bâtılı açıkça ayınr ve 3) Onun İlâhî bir Kitap oluşunda şüphe 
yoktur. Uyanık bir gözle inceleyen herkes onun bizzat Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) tarafından uydurulmuş olmadığım anlar. 

2. Yani ayetlerin bizzat kendileri birer “hidayet" (rehber) ve müjde¬ 
dirler. Çünkü onlar en mükemmel anlatımla müminlere hidayeti 
gösterir ve müjde verirler. 

3. Yani, bu ayetler, yalnız şu iki vasfı taşıyanlara doğru yolu göste¬ 
rir ve mutlu sonun müjdesini verir: 1) İmanı benimseyenler, yani 
Kur an ve Hz. Muhammed'in davetini kabul edenler, rab ve ilah ola¬ 
rak Bir Allah'a inananlar, Kur’an ı Allah'ın Kitap'ı kabul edenler, Hz. 
Peygamber i (s.a) gerçek bir peygamber ve kendisinin önderi olduğu¬ 
nu. dünyadaki hayattan başka bir hayat bulunduğu inancını kabul 
edenler, orada yaptıklarının hesabını vermek zorunda olduğunu ve 
buna göre ödül veya ceza alacağına inananlar. 2) Ayetlerin müjdele- 
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rine layık olmak İsteyenlerin imanı yalnızca dille ikrar etmeleri yet¬ 
mez. Aynı zamanda İlâhî emirlere itaat etmeleri ve fiiilen uygulama¬ 
ları gerekir. Bu teslimiyetin ilk göstergesi de namaz kılmak ve zekat 
vermektir. Kuran ancak bu şartlan taşıyan kimselere doğru yolu 
(hidayet) gösterir. Hayatın her aşamasında onlara hak ve bâtıl ara¬ 
sındaki farkı açıklar, hayatın her dönüm noktasında onlan bâtıldan 
korur ve dünyadaki Hak Yol u takip etmenin mutluluk ve zevkleri ile 
mükafatlandınr. Şüphesiz bu sayede ahirette ebedî kazanç sahibi 
olacak ve dolayısıyla Allah’ın rızasını kazanacaklardır. Nitekim bir 
kimsenin öğretmenden tam olarak faydalanabilmesi için herşeyden 
önce öğretmenine güvenmesi, sonra ona talebe olmayı kabul etmesi, 
daha sonra da talimatları doğrultusunda çalışması gerekir. Doktor¬ 
dan şifa görmeyi uman hastanın durumu da buna benzer. Hastanın 
öncelikle o kimseyi doktor olarak kabul etmesi ve ona güven duyma¬ 
sı, sonra da ilaçların dozajı ve alacağı tedbirler konusunda kendisine 
verilecek talimata uyması ve dikkat etmesi gerekir. Ancak bu takdir¬ 
de hekim hastaya istenen neticeleri elde etme hususunda umut ve¬ 
rebilir. 

Bu ayetteki “yu'tûnez-zekat" ibaresini bazı kimseler “ahlak temiz¬ 
liğini benimseyenler" anlamında tefsir etmişlerdir. Fakat Kur’an'da 
“ikamet-i salat" tabiri ile birlikte kullanılan bütün “ita'üz-zekat" iba¬ 
releri “zekat vermek" anlamını dile getirir. Bilindiği gibi Zekat, ‘Na- 
maz'dan hemen sonra gelen İslam'ın ikinci temel direğidir. Ayrıca 
Kur an burada Zekat’ vermek manasında olan ‘itâ’ tabirini değil de. 
takva ve temizlenmek (arınma) anlamına gelen “tezekka” kelimesini 
kullanmıştır. Gerçekte, burada vurgulanmak istenen mânâ şudur: 
Kur an ın hidayetinden hakkıyla faydalanabilmek için, iman ı ka¬ 
bul. ‘Namaz’ı ifa ve Zekat’ı verdikten sonra kişinin benimseyeceği ilk 
açık hareket, hayatı yaşarken itaat ve teslimiyet tavımı fiilen kabul 
edip yaşamasıdır. Şayet görünürde böyle bir teslimiyetin alametleri 
yoksa, kişinin asi olacağı açıktır. Bu haliyle o, bir idarecinin varlığım 
kabul etmekle birlikte onun emirlerini yerine getirmekten kaçınan 
kişi gibi olur. 

4. Ahiret'e inanmak imanın bir rüknüdür. Tevhîd ve peygamberlik 
müessesesiyle beraber bir mümin, buna da inanır. Ancak bu husus 
burada, onun asıl önemli yönünü özellikle ortaya koymak için aynca 
zikredilmiştir. Burada gaye, ahirete inanmayan kimseler için, 
Kur’an'ın ta lim ettiği yolu takip etmenin imkansızlığını vurgula¬ 
maktır. Çünkü bu şekilde düşünen kimselerin, hayır ve şer konu¬ 
sundaki ölçülerini, tabiî olarak, bu dünyada görülen sonuçlan tayin 
eder. Bundan dolayı, bu gibi insanlann hayn ve şerri ahiretteki ka¬ 
zanç veya kayıp Ölçüsüyle tayin etmeyi hedef alan herhangi bir nasi- 
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hatı veya hidayeti kabul etmeleri mümkün değildir. İlk örnekteki 
kimseler, öğretilerine asla aldırmazlar. Ancak herhangi bir sebebten 
ötürü müminler arasında sayılsalar da iman ve İslâm yolunda ilk 
adımlan atmak bile güç gelir. Bu da, ahirete olan inanç eksikliğin¬ 
den dolayıdır. Onlar, dünyevi kazanç ve ahiretle ilgili menfaat ara¬ 
sında kaldıklan ilk durumda, ahiret kayıplan hususunda en ufak 
kaygı duymaksızın kendilerini rahatlıkla dünya menfaatlerinin bu¬ 
lunduğu yöne bırakıverirler. 

5. Yani. “Bu. Allah’ın tabiattaki kanununun (=Sıınnetullah) ve in¬ 
san ruh yapısının tabiî mantığının bir sonucudur. İnsan, hayattaki 
mücadele sonuçlarının sadece bu dünya ile sınırlı olduğuna, dünya¬ 
da yaptığı işlerinden dolayı hesaba çekilmeyeceği ve neticede, yap¬ 
tıklarının hayır ve ya şer olduğu konusunda karar verecek herhangi 
bir mahkemenin varlığına inanmadığı zaman, bunun kaçınılmaz bir 
sonucu olarak hayata karşı, kendi iç dünyasında maddeci bir görüş 
ve anlayış geliştirir. Yine aynı şekilde kişi, dünya hayatında işlediği 
amellerin gerçek değerleriyle mütenasip olarak mutlaka karşılık gö¬ 
receği bir öte dünya hayatının varlığına inanmazsa, o kimse, tabiî 
olarak hayat konusunda bencil bir kanaate sahip olur. Bunun neti¬ 
cesi olarak, Hakk ile bâtıl, hayır ile şer ve ahlâk ile ahlâksızlık arasın¬ 
da geçen her türlü mücadele bu insana bütünüyle mânâsız gelir. O 
takdirde kendisine, zevk ve neşeyi, maddî gelişme ve serveti, güç ve 
otoriteyi sağlayan herşey ona göre iyi olacaktır. Bunları sağlayan ha¬ 
yat anlayışı, hayat tarzı ve ahlâk sisteminin şu veya bu felsefeye da¬ 
yanmış olması onun için önemli değildir. Neticede, böyle bir kimse¬ 
nin, hak ve gerçekle alâkası kalmaz. Onun tek düşüncesi, sadece bu 
dünya hayatının başarılarını elde etmek ve nimetlerini devşirmek 
olacaktır. Bunlan elde etme kaygısı tabiî olarak onu, her hususta 
yoldan çıkaracaktır. Daha sonra bu kanaatle dünya menfaatini elde 
etmek için yapacağı her hareket, ona güzel ve hoş görünecektir. Ay¬ 
rıca, kendisi gibi dünya nimetlerini elde etme konusunda aşın tutku 
göstermeyen, bu hususta fazla bir şey yapmayan ve bu gaye için hiç¬ 
bir ahlâkî sınırlamayı tanımadan herşeyi göze almayanlan da saf 
kimseler olarak görecektir. 

Kur an da kafirlerin amellerinin kendilerine güzel gösterilmesi 
olayı, bazı yerlerde Allah'a, bazı yerlerde ise Şeytan a atfen zikredilir. 
Kişinin dalâlete saplanıp, fıtratının bozulması durumunda yaptığı 
kötü işler kendine hoş gelir, işte bu durumlarda kişinin amellerinin 
kendisine hoş gösterilmesi Allah'a izafe edilir. Kişinin şeytan tarafın¬ 
dan kötü yola sürüklenmesi ve şeytanın ona bu yolu güzel gösterme¬ 
si durumunda ise. tabiatı icabı burada şeytan zikredilir. 
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İl© 

5 İşte onlar; en kötü azab5 6 onlanndır ve onlar ahirette de en büyük 

kayba uğrayanlardır. 
6 Hiç şüphesiz, bu Kur'an, sana, hüküm ve hikmet sahibi olan, (ve her 

şeyi gerçeğiyle) bilen7 (Allah'ın) katından ilka edilmektedir. 
7 Hani Musa ailesine:8 "Şüphesiz ben bir ateş gördüm" demişti. "Size 

ondan ya bir haber getireceğim veya ısınmanız için9 bir kor ateş getirece- 

ğim." 
8 Oraya gittiğinde, kendisine seslenildi:10 "Ateş (yerin)de olanlar da, 

çevresinde bulunanlar da kutlu kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan11 Al¬ 

lah yücedir. 
9 "Ey Musa, gerçekten ben, güçlü ve üstün, hüküm ve hikmet sahibi 

olan Allah'ım." 
10 "Asanı bırak,*" (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan12 gibi hareket et¬ 

mekte olduğunu görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. "Ey 

Musa, korkma; şüphesiz ben(im); Benim yanımda13 peygamberler kork¬ 

maz." 

AÇIKLAMA 

6. Bu "kötü azab"ın şekli, zamanı ve yeri konusunda belli hiçbir 
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şey söylenmemiştir. Çünkü bu azab bu dünyada, çeşitli şahıs, gnıp 
ve milletlere sayılamayacak kadar çeşitli şekillerde çektirilin Kötü 
insanlar bu cezanın bir kısmını hayatta iken, bir kısmım ölüm ile 
Haşr arasında çekerler. Haşr'den daha sonra da bu azab. ebedi hale 
dönüşür. 

7. Yani, Kur an da zikredilmekte olan hususlar ne hayalî, ne de bir 
insanın varsayımı ve kanaatlerine dayanır. Aksine bunlar, hakim ve 
alîm bir varlığın vahyetmekte olduğu gerçeklerdir. O, hikmet ve ilim 
sıfatlarında kamildir. O, yarattığının geçmişi, hali ve geleceğine alt 
meseleleri hakkında eksiksiz bir ilme sahiptir. Hikmeti, kullarının 
ıslahı ve hidayeti için gerekli en uygun tasan ve tedbirleri ortaya çı¬ 
karır. 

8. Bu olay, Hz. Musa (a.s), Medyen de sekiz on sene geçirdikten 
sonra ailesi ile birlikte yerleşmek için uygun bîr yer aramak üzere 
dolaşması sırasında Tür Dağı nın eteğinde meydana gelmiştir. Aka¬ 
be Körfezi'nin her İki tarafında, Arabistan ile Sina Yarımadasının 
deniz sahillerine kadar uzanan bir bölgeyi içine alan Medyen'den 
kalkarak adanın güneyinde Sina Dağı ile Cebel-i Musa adındaki yere 
vardı. Adı geçen yer, Kur'an nazil olduğu sırada “Tûr” diye meşhur¬ 
du. (Bu husus için bkz. Şuara an: 115). Bu kıssanın aynntılan Taha 
9-24. ayetlerin öncesinde ve bunu takip eden Kasas Suresi nin 29- 
36. ayetler sonrasında verilmiştir. 

9. Ayet metni. Hz. Musa'nın (a.s) soğuk bir kış gecesi tanımadığı ve 
bilmediği bir yerden geçmekte olduğunu göstermektedir. Bundan 
dolayı ailesine şöyle der. “Gideyim ve şu ateş yanmakta olan mahal¬ 
lin nasıl bir şey olduğunu anlayayım. Seyahat güzergâhımız ve onun 
yakınındaki evler hakkında biraz bilgi alayım. Hiç olmazsa, ateş yak¬ 
manız ve ısınmanız için biraz ateş közü getireyim.” 

Hz. Musa’nın (a.s). yanmakta olan çalıyı gördüğü nokta, deniz se¬ 
viyesinden yaklaşık 1500 m. yüksekliğinde. Tûr Dağı nın eteğinde 
bir sahada idi. Roma Devletinin ilk Hristiyan lmparotoru Kons tan ti¬ 
ne, M.S. takriben 365 yılında tam bu olayın meydana geldiği yerde- 
bir kilise inşa ettirmiştir. Bundan ikiyüzyıl sonra İmparator Justini- 
an aynı yerde, Konstantinenin yaptırdığı kiliseyi de içine alan bir 
manastır yaptırdı. Gerek manastır ve gerek kilise bugün bile hâlâ 
ayakta ve Yunan Ortodox Kilisesi ne bağlı rahiplerin idaresi altında¬ 
dır. 

10. Kasas Suresi nin 30. ayetine göre, ağaçtan yükselen bir ses ça¬ 
ğırmakta idi. Bundan anlayacağımız şey şudur. Vadinin kenarında 
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bir yerde bir çeşit ateş yanmakta, fakat, ortada ne yanan bir şey ne 
de yükselen bir duman vardı. Ateşin ortasında duran yemyeşil bir 
ağaçtan birden bir ses çağırmaya başladı. 

Bu tür garip ve tuhaf hadiselerin peygamberlerin hayatında vuku 
bulması gayet doğaldır. Hz. Feygamberfs.a) de peygamberlikle şeref- 
lendlrildiği zaman, Hira mağarasında inzivada iken önünde bir me¬ 
lek gdründü ve Allah’ın Vahyini sunmaya başladı. Buna benzer bir 
durum da Hz. Musa'ya vaki oldu. Bir yolcu bir yerde durur, uzakta 
bir ateş görür; yol güzergâhı hakkında biraz bilgi edinmek veya bir 
miktar ateş közü almak için ona yaklaşır. Bu esnada ihata edilmesi 
mümkün olmayan Alemlerin Rabbi Allah, ansızın onunla konuşma¬ 
ya başlar. Bu gibi durumlarda peygamberlerin kendi içlerinde ve dı- 
şarda bir olağanüstülük bulunur. Bu sayede onlar, başlarına gelen 
şeylerin ne cin. ne şeytan, ne kendi zihnî yanılgılarının neticesi, ne 
de duyu organlarının bir aldanması olmadığı konusunda kesinlikle 
emindirler. Aksine, onlar muhataplarının ya Kainatın Rabbinin biz¬ 
zat kendisi veya onlara vahiy getiren melek olduğu konusunda 
emindirler. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Necm an: 10) 

11. “Sübhânellah" (Şanı yüce) terkibinin burada kullanılması ile 
Hz. Musa’nın (a.s) şu konuda dikkati çekilmek istenir. “Sakın sen. 
alemlerin Rabbi olan Allah’ın bu ağaçta oturmakta olduğunu veya o 
ağacın içine girdiğini sanmayasın. Yine sen, O nun mutlak nuru¬ 
nun, senin dar görüş sahan içinde bizatihi toplanmış olduğunu san¬ 
ma! Aynca duyduğun ve konuşmayı sağlamak üzere, ağız içinde bir 
dilin hareket ettirildiğini de düşünme! Aksine bu, herşeyden münez¬ 
zeh ve bu gibi tüm sınırlamalardan uzak olan Allah ın bizatihi kendi¬ 
sidir ve sana konuşmakta olan da Odur." 

12. A raf ve Şuara surelerinde, yılan, büyük bir yılan mânâsına 
“su ban" denmiştir. Burada ise aksine, küçük ve çevik bir yılan anla¬ 
mında “cârin" kelimesi kullanılmıştır. Böyle ayn ayn kelimelirin kul¬ 
lanılmasının sebebi, görünüşte büyük, fakat çevik ve süraÜe hare¬ 
ket etmesi bakımından küçük bir yılana benzer olmasındandır. Ta 
ha Suresi nin 20. ayetinde aynı şey “hayyatun tes'a” (süratle hareket 
eden bir yılan) terkibi ile ifade edilmiştir. 

13. Yani, “Benim huzurum da, elçiye (Peygambere) zarar gelmez, 
O nun için hiçbir tehlike sözkonusu değildir. Peygamberliğin yüksek 
mertebesine tayin etmek üzere bir kimseyi huzuruma çağırdığım za¬ 
man, onun güvenliğini de bizzat ben üstlenirim. Binaenaleyh, her 
türlü alışılmamış durumda rasûl korkmamalı ve emin olmalıdır. Bu 
gibi haller ona, hiç bir surette zarar vermez.” 
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11 "Ancak zulmeden başka.14 Sonra kötülüğün ardından iyiliğe çevi¬ 
rirse, artık şüphesiz Ben, bağışlayanım, esirgeyenim."15 

12 "Ve elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıkı versin, (bu,) 
Firavun ve kavmine olan dokuz ayet (mucize)16 içinde(n biri)dir. Gerçek¬ 
ten onlar, fasık olan bir kavimdir." 

13 Ayetlerimiz onlara, gözler önünde sergilenmiş olarak gelince de¬ 
diler ki: "Bu, apaçık olan bir büyüdür." 

14 Vicdanları kabul ettiği halde,17 zulüm ve büyüklenme dolayısıyla 
bunlan inkâr ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldık¬ 
larını bir bak. 

AÇIKLAMA 

14. Bu istisna, bir önceki ayetle birlikte veya ondan ayn olarak dü¬ 
şünülebilir. Birinci durumda ayet, Rasûl şayet suç işlemişse kork¬ 
ması için haklı ve makul bir sebebin olduğunu ifade eder; ikinci du¬ 
rumda ise şöyle bir manayı içerir: “Şüphesiz, bir günah işlemedikten 
sonra bir kimsenin, benim huzurumda korkması için, hiç bir neden 
yoktur." 

15. Yani, “Şayet bir günahkâr tövbe eder, kendini ıslah etmeye ça¬ 
lışır ve şer yerine hayır olan şeyleri işlerse, ben de onu affeder, bağış¬ 
larım.” Bu ibare, hem ihtarı, hem müjdeyi ifade eder. Hz. Musa (a.s), 
bir Kıptîyi öldürmüş ve Mısır'dan kaçmıştı. Buradaki üstü kapalı tel¬ 
mih işte bu suça yapılmıştır, istemeyerek böyle bir günah işledikten 
sonra Hz. Musa (a.s), "Yarabbi! Ben nefsime zulmettim, beni bağış- 
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la!" JCasas: 16) diyerek hemen tevbe etti. Böylece Allah (da) onu affet¬ 
ti/' Adeta burada, "Ya Musa ! Benim huzurumda korku hissetmen 
için haklı bir nedenin vardır. Çünkü sen bir kabahat işlemiş bulu¬ 
nuyorsun. Fakat, bu kötülüğü iyiliğe dönüştürdüğün, bundan vaz¬ 
geçip tevbe ettiğinden, senin hakkında sadece af ve mağrifet dilerim. 
Bu anda seni buraya, cezalandırmak üzere çağırmış değilim. Aksine 
ben seni, mucizelerle desteklenmiş yüce bir vazife ile göndereceğim," 
d yerek affedildiği konusundaki müjdeli haberler de verilmiş oluyor¬ 
du. 

16. Isra Suresi nin 101. ayetine göre, Hz. Musa’ya (a.s) gözle görü¬ 
len dokuz ayet ( mucize) verilmiştir. Hakkında A raf Suresi nde veri¬ 
len ayrıntılı bilgiye göre bunlar şöyledin 1- Yılan şekline dönüşen 
asa. 2- Koynundan çıkarıldığında ışık saçan el (Yed-t Beyza). 3- Si¬ 
hirbazları açıkça yenilgiye uğratması. 4- Hz Musa'nın (a.s) daha ön¬ 
ceden verdiği habere göre uygun olarak, ülkede umumi bir kıtlığın 
meydana gelişi. 5- Fırtına (Tufan). 6- Çekirge. 7- Ve ambarlarda buğ¬ 
dayları yiyip bitiren buğday kurdu ile beraber insan ve hayvanlan 
saran bit istilası olayı. 8- Her tarafı kurbağaların kaplaması. 9- Gök¬ 
ten yağmur halinde kan yağması. (Aynntilı bilgi için bkz. Zuhruf an: 
43) 

17. Kur'an-ı Kerim in daha başka yerlerinde zikredildiği gibi, Hz. 
Musa'nın (a.s) önceden verdiği habere uygun olarak Mısır'a bir mu¬ 
sibet geldiği zaman Firavun, ona müracaat ederek '" Ey Musa ! Rabbi- 
ne dua et de üzerimizden bu musibeti kaldırsın; biz de o zaman sana 
inanalım ve seninle birlikte tsrailoğullan'nı salalım" derdi. Fakat 
musibet kalkınca Firavun verdiği sözü tutmaz, yapmaya söz verdiği¬ 
ni yapmazdı. (A raf: 134, Zuhruf: 49-50), Aynı hususu(Çıkış: 8-10. 
bölümlerinde) Kitab-ı Mukaddes de zikretmiştir. Yoksa, ülkeyi baş¬ 
tan başa kaplayan bir kıtlığın vukuu, şiddetli bir tufamn gelişi, aşın 
derecede haşerat, kurbağa ve buğday kurdunun (güveler peydah¬ 
lanması), her hangi bir sihir oyununa bağlı olarak tahayyül bile edi¬ 
lemezdi. Gösterilen mucizeler aptal bir kimsenin dahi anlayacağı şe¬ 
kilde açıktı. Hatta felaketlerin böyle geniş alanlarda meydana gelme¬ 
si ve bunların bütün yaratıkların halikı ve rabbi olan yalnız Allah'ın 
gücü ve kudretine bağlı olarak Peygamber in duası ile ortadan kalk¬ 
tığını anlamaması mümkün değildi. İşte bu sebeblerden dolayı Hz. 
Musa (a. s) Firavun'a şöyle dedi; (Ey Firavun !) göklerin ve yerin Rab- 
bi'nin bunları, sırf deliller olarak insanlara indirdiğini pekâla biliyor¬ 
sun. " (îsra: 102) Fakat Firavun ve avanesinin Musa Peygamber i bile 
bile reddetmelerinin sebebi şu idi: "Neee.! Şu iki adamın kavmi 
daha önce bize kölelik ederken, şimdi biz kalkıp bizim gibi bu iki in¬ 
sana mı inanacağız?" (Müminun:47) 
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15 Andolsun, biz Davud'a vc Süleyman’a18 bir ilim verdik: "Bizi inan¬ 

mış kullarından19 birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun" dedi¬ 
ler. 

16 Süleyman, Davud'a mirasçı oldu20 ve dedi ki: "Ey insanlar, bize 

kuşların konuşma-dili21 öğretildi ve bize her şeyden22 (bol bir nimet) ve¬ 

rildi. Hiç şüphesiz bu, apaçık olan bir üstünlüktür." 

AÇIKLAMA 

18. Yani Hakikat bilgisi, sahip oldukları şeylerin sadece Allah ın 
bir lütfü olduğu konusundaki bilgileri demektir. Yani eşyayı tasar¬ 
ruf hususunda kendilerine verilen hakların, Allah'ın iradesine tam 
uygun bir şekilde kullanılmasının gerektiği konusundaki bilgi. Çün¬ 
kü kendilerine ilim verilen kimseler, bu hak ve yetkilerin doğru veya 
yanlış kullanılmasından dolayı bunların gerçek sahibi (maliki) Allah 
huzurunda hesaba çekilecektir. İşte bu, bunun şuurunda olanlar¬ 
daki ilim demektir. Bu ilim ise. Firavun un içine yuvarlandığı cehale¬ 
tin zıddıdır. Bu cehalet üzerine inşa edilen karakter tipi, daha önce 
sunulmuş bulunuyor. Aşağıda gelen ayetlerle şimdi, ilim temeli üze¬ 
rine yoğrulan şahsiyet tipi anlatılmaktadır. Hakimiyet, servet, güç 
ve büyüklük gibi hususlar her iki karakter sahiplerinde de müşterek 
özellikler teşkil ediyordu. Hz. Davud ve Süleyman'a (a.s) verildiği gibi 
bu imkanlar. Firavun a da verilmişti. Fakat aralarındaki ilim ve ce¬ 
halet ayınmı onlan, bütünüyle birbirinden ayn şahsiyetler halinde 
yoğurmuştur. 
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19. Yani, “Yeryüzündeki hilafeti şereflendirebilecek daha başka 
inanan kullan da vardı. Fakat bizim bu durumumuz, bizdeki her¬ 
hangi bir özelliğimizden dolayı değil, aksine sadece Allah'ın bir lütfü- 
dur. Bu mülk üzerine idareci olarak bizi. O, seçmiştir.” 

20. “ Yerine geçmek " demek burada, servet ve mülkün varisi olmak 
mânâsına gelmez; aksine, peygamberlik ve halifelik konusunda Da¬ 
vud'a (a.s) varis olmak manasınadır. Çünkü, intikal etmiş olan ser¬ 
vet olmuş olsaydı, sadece Hz. Süleyman'a (a.s) geçmezdi. Zira Da¬ 
vud'un (a.s) daha başka çocuklan da vardı.Binaenaleyh bu ayet, Hz. 
Peygamber den (s.a) nakledilen hadisi geçersiz kılacak bir mânâda 
anlaşılamaz. Şöyle ki, Peygamberimiz (s.a) bir hadislerinde: "Biz 
peygamberlerin, geriye bıraktığı miras olarak paylaştınlamaz, onlar 
sadakadır” (Buhari). Yine Peygamberlerin hiçbir varisi yoktur. Ge¬ 
ride ne bırakırlarsa mutaç ve fakir müslümanlar arasında taksim 
edilir. " (Ahmet b. Hanbel, Müsned: ,Ebû Bekir'den gelen 60. ve 78. 
no'lu hadisler.) 

Hz. Süleyman (a.s), Hz. Davud'un (a.s) en küçük oğlu idi. lbranîce 
olan Salomon ismi, akl-ı selim ve nazik mânâlarına gelen Selim ile eş 
anlamlıdır. O, Hz. Davud'un (a.s) yerine geçti. (M.Ö 965) ve (M.Ö 926) 
yılına kadar kırk yıl süre ile onun krallığını idare etti. (Onun hayatı 
ve icraatları hakkında daha aynntıb bilgi için bkz. Hicr:7 ve Enbiyâ 
74-75. ayetlerin açıklama notlan.) Ülkesinin genişliği konusunda 
tefsircilerimiz abartmalarda bulunmuş ve onun, dünyanın büyük 

bölümünde hüküm sürdüğünü ileri sürmüşlerdir. Mamafih gerçek 
olanı sudun O nun krallığı, sadece bugünkü Filistin, Ürdün ve Suri¬ 
ye'nin bir kısmını içine alıyordu. 

21. Hz. Süleyman'a (a.s) kuş ve hayvan dillerinin öğretilmiş oldu¬ 
ğuna dair Kitab-ı Mukaddes te hiçbir işaret yoktur. Fakat Israilî kay¬ 
naklı eserlerde bilgiler vardır. (Bkz. Yahudi («Jevvish) Ansiklopedisi, 
cild: 11 ,sh:439) 

22. Yani “ Allah bize, her türlü şeyle ihsanda bulundu." Mamafih 

bu husus, lügat mânâsı ile anlaşılmamalı; sadece Allah'ın ihsanda 
bulunduğu sen et ve hayat imkanlarının bolluğunu ifade eder. Hz. 
Süleyman (a.s) bunu, gururlanmak için değil, sadece Allah'ın lütfü, 
ihsanı ve bereketine karşı şükrünü ifade etmek için söylemiştir. 
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17 Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan23 ordulan toplan¬ 
dı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. 

18 Nihayet karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi kannea dedi ki: 
"Ey kannea topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, 
farkında olmaksızın24 sizi kırıp-geçmesin." 

19 (Süleyman) Onun bu sözü üzerine gülerek tebessüm etti ve dedi 
ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoş¬ 
nut olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et2° ve beni rahmetinle 
salih kullannın26 arasına kat." 

AÇIKLAMA 

23. Tevrat olsun İncil olsun, hiçbiri Hz. Süleyman’ın (a.s) ordula¬ 
rında cinlerin olduğuna ve Peygamber in onlan istihdam ettiğine da¬ 
ir hiçbir atıfta bulunmazlar. Fakat Talmud ve hahamlara ait rivayet¬ 
lerde, bu hususta ayrıntılı bilgiler vardır. (Yahudi (Jewish ) Ansiklo¬ 
pedisi: Cild: 11, sh: 440) .Günümüz yazarlarından bazıları, ayetteki 
'cin' ve 'tair' kelimelerinin, bildiğimiz cin ve kuşlan ifade etmediğini: 
aksine, Hz. Süleyman’ın (a.s) ordusunda çok çeşitli vazifeler icra 
eden insanlara işaret ettiğini ispat etmek üzere çok çaba göstermiş¬ 
lerdin 'Cin' kelimesinin, Hz. Süleyman’ın (a.s) idaresi altına aldığı ve 
onun emri altında güç ve kaabiliyet gerektiren olağanüstü işler ya¬ 
pan dağ kabileleri, 'tair' kelimesinin de, piyade askerden çok daha 
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süratli haraket edebilen süvarileri ifade ettiğini söylerler. Ne var ki 
bunlar, Kur'an-ı yanlış tefsir etmenin en kötü örnekleridir. Kur'an-ı 
Kerim burada, insanlardan, cinlerden ve kuşlardan meydana gelen 
birbirinden farklı üç ayn ordu zikreder. Ayn birer askeri sınıfı ifade 
etmeleri için de her üç kelimede belirlilik (harf-i tarif) ön eki kullanıl¬ 
mıştır. Binaenaleyh "el-cin" ve "et-tair" kelimeleri ve mânâları "el- 
ins" kelimesinin içine dahil edilemez. Aksine her ikisinin de, insa- 
noğlundan ayn ve farklı iki sınıf olması mümkündür. Aynca Arapça 
ile biraz meşgul olan herhangi bir şahıs tek “el-cin" kelimesinin bir 
grup insanı veya “et-tair"in atlı askeri birlikleri ima ettiğini akimdan 
geçirmeyeceği gibi bir Arapda bu kelimelerden hu mânâlan çıkar¬ 
maz. Olağanüstü bir maharetinden dolayı bir adama cin, güzelliği 
sesebiyle bir kadına peri, ya da çok hızlı hareket etmesi nedeniyle bir 
kimseye kuş denmesi, sadece mecazi olarak mümkündür. Yoksa 
cin, peri ve kuş kelimelerinin sırasıyla güçlü bir adam, güzel bir ka¬ 
dın ve hızlı hareket eden bir kişi mânâsına gelmez. Bütün bunlar bu 
kelimelerin gerçek değil mecazî mânâlarıdır. Bir konuşmada bir ke¬ 
lime lügat mânâsı yerine mecazi anlamda kullanılabilir. Fakat me¬ 
tinde onun mecaz olduğuna dair bir karine varsa, ancak o zaman 
onu muhatap orada kullanılan mecaz mânâsıyla anlar. Netice ola¬ 
rak burada “cin" ve “tair" kelimelerin gerçek ve lügat mânâlarında 
değil de mecaz anlamlannda kullanıldığını biz bu metinde hangi ka¬ 
rineden anlayabiliriz ? Oysa bunun aksine, takip eden ayetlerden 
zikredilen iki gruptan her bir ferdin işi ve durumu böyle bir tefsirden 
çıkacak anlama bütünüyle zıttır. Şayet bir kimse Kuranda anlatı¬ 
lan bir şeye inanmak istemiyorsa ona inanmadığını açıkça (dobra 
dobra) söylemesi gerekir. Fakat biri kalkar, Kur'an-ı Kerim deki açık 
ve net kelimeleri zorlayarak istediği mânâyı yükler ve aynı zamanda 
Kuranın dediğine inandığımda dünyaya ilan ederse, aslında bu 
kimse, Kur an a değil, kendi kafasındaki çarpık mânâya inanıyor de¬ 
mektir. Böyle bir davranış da aslında, ahlâkî korkaklık ve entellek- 
tüel namus yoksunluğundan başka bir şey değildir. 

24. Günümüz müfessirlerinden bir kısmı, bu ayete çok ters bir 
mânâ vermişlerdir. Bunlar, “vadi'n-neml” terkibinin “karıncalar va¬ 
disi" anlamını ifade etmediğini, aksine. Suriye'de bu isimde bir vadi¬ 
nin bulunduğunu, “nemle’nin de, kannca değil .bu vadide yaşamış 
olan bir kabilenin ismi olduğunu söylerler. Dolayısıvla bunlara göre 
ayet şöyle bir anlama gelir: “Hz. Süleyman (a.s), bu kannca vadisine 
vardığı zaman, Nemle kabilesine mensup biri : ‘Ey Nemle kabilesi 
halkı....’ diye başlayan ayette işaret edilen konuşmasını yaptı.” An¬ 
cak bu da. Kur an ayetlerinin desteklemediği bir tefsirdir. “Vadi'n- 
neml” terkibinin, bir vadinin ismi olduğunu kabul etsek ve Beni 
Nemle adında da bir kabile ile de meskûn olduğunu farzetsek bile, 
böyle bir kabileye mensup birinden ‘Nemle' diye bahsetmemiz Arap¬ 
ça ifade tarzına ve kullanımına aykırıdır. Hayvan isimleri ile anılan 
birçok Arap kabilesi - mesela, Esed (aslan), Kelb (köpek) gibi- bulun- 
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masına rağmen hiçbir Arap, Kelb veya Esed kabilesinin mensubun¬ 
dan; u Bir köpek dedi” veya “ Bir aslan dedi” diye bahsetmez. Binae¬ 
naleyh “Nemle” kabilesine mensup birisinden; “ Bunu bir karınca 
dedi" diye sözetmek Arapça ifade tarzına aykın olur. Sonra, Nemle 
kabilesinden bir ferdin; “Ey karıncalar ! Yuvalarınıza girin ki, Süley¬ 
man ,'î.s) ve ordu lan, farkında olmayarak sizi ezmesinler." diyerek 
konuşması anlamsız olur. İnsanlardan oluşmuş bir ordunun, bi^ 
grup insanı farkında olmayarak ezdiği (tarihte) hiç vaki değildir. 
Eğer bir ordu bir yere hücum niyeti ile gelmişse, baskına uğrayan ta¬ 
rafın evlerine sığınmaları zaten bir fayda vermez. Çünkü işgalciler 
onlan evlerine kadar takip eder ve daha acımasız bir şekilde ezerdi. 
Fakat ordu sadece sefer yürüyüşü halinde ise ona, yalnızca yolu aç¬ 
mak yeterli olur. Ordulann sefer yürüyüşlerinden insanlar zarar gö¬ 
rebilir, ancak farkında olmayarak insanlan ezmeleri hiç de olacak 
şey değildir. Binaenaleyh, şayet Beni Nemle insanlardan meydana 
gelen bir kabile ve böyle bir hucüm anında, fertlerden biri kendi ka¬ 
bilesini uyarmak zorunda kalmış olsaydı, o şöyle demiş olurdu-: “Ey 
Nemleliler! Hz. Süleyman'ın (a.s) ordularının sizi ezip imha etmeme¬ 
leri için, evlerinizi terkedip dağlara sığının." Dahası, bir hücum tehli¬ 
kesinin sözkonusu olmadığı bir durumda o şöyle demiş olurdu: “Ey 
Nemleliler! Hz. Süleyman'ın (a.s) ordularının sizi ezip imha etmeme¬ 
si için, evlerinizi terkedip dağlara sığının. " Dahası, bir hucüm tehli¬ 
kesinin söz konusu olmadığı bir durumda o şöyle demiş olacaktı: 
“Ey Nemleliler! Hz. Süleyman'ın (a.s) ordularının geçişinin size zarar 
vermemesi için yollan açınız." 

Ayetin yorumundaki bu hata, Arapça ifade tarzı ve konunun yan¬ 
lış anlaşılmasından ileri geliyor.Terkıbin vadi ismi ve orada oturan 
Beni Nemle kabilesinin ismi olmasına gelince bu. bilimsel hiçbir da¬ 
yanağı olmayan sırf bir varsayımdan ibarettir. "Vadi n-nemTin bir 
vadi ismi olduğunu kabul edenler.içinde çok miktarda kannca bu¬ 
lunması nedeniyle böyle bir isim almış olduğuna bizzat işaret etmiş 
bulunmaktadırlar. Nitekim Katede ve Mukatil, "Bu bölge, kanncası 
bol bir vadidir. " derler. Hiçbir tarih ve coğrafya kitabı ile hiçbir arke¬ 
olojik kazı, bir önceki görüşün aksine orada. Beni Nemle adında bir 
kabilenin yaşamış oduğunu zikretmez. Öyleyse bundan böyle bir 
mânâ çıkarmak, kişinin kendi kişisel yorumunu desteklemek için 
ortaya attığı, tam bir hezeyanıdır. 

Böyle bir kıssa İsrail rivayetlerinde vardır. Ancak oradaki hikaye¬ 
nin son bölümü, Hz. Süleyman'ın (a.s) vakarına olduğu kadar 
Kuran‘a da terstir. Bu açıklamaya göre Hz. Süleyman (a.s) kanncası 
bol vadiden geçerken kanncalardan birinin diğerine şöyle seslendi¬ 
ğini işitti: “Yuvalarınıza giriniz! Yoksa Hz. Süleyman'ın ordulan sizi 
çiğneyecektir." Bu anda Hz. Süleyman (a.s) kanncanm önünde bü¬ 
yüklük tasladı. Bunun üzerine kannca, "Siz de kim oluyorsunuz, siz 
kimsiniz ? Bir damla sudan meydana gelmiş mahlûk! " diye sert bir 
karşılık verdi. Bunu duyan Hz. Süleyman (a.s), bu durum karşısın- 
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da çok utandı ve mahcup oldu. (Yahudi Ansiklopedisi, Cild 11, sh: 
440). Bu husus Kur'an-ı Kerim in Israiloğullan’nın çarpıtmış olduk¬ 
ları rivayetleri nasıl düzelttiğini ve peygamberlerinin temiz şahsiyet- 
lerini,bizzat İsraillilerin bulaştırdığı çirkinlik ve ayıplardan nasıl te¬ 
mizlediğini gösterir. îsrailoğullanna gönderilen peygamberler hak- 
kındaki Kuran ın bu açıklamalarını ele alan batılı müsteşrikler. 
Kur an ın bu kısımlan, Israiliyyattan şişirdiğini hayasızca iddia eder¬ 
ler. 

Bir karıncanın kendi türünün fertlerini, vukubulacak bir tehlike 
karşısında uyarması ve yuvalarına girmelerini söylemesi aklen hiç 
dc hayret verici değildir. Hz Süleyman'ın (a.s) bunu nasıl işittiği so¬ 
rusuna gelince, bunun cevabı şudur: Vahiy Kelam'ı gibi çok hafif bir 
çağrıyı kavrayıp anlayabilen duyular sahibi bir şahıs için, karınca¬ 
nın sesli konuşmasını anlamak hiç de zor değildir. 

25. " Rabbim ! Beni nefsimle başbaşa bırakma î (günah işlemekten 
beni koru), (....) lütfettiğin nimetlerinden dolayı sana şükretmemi ve 
senin beğeneceğin faydalı iş yapmamı gönlüme ilham et !” cümlesi 
şunu demek ister: "Ey Rabbim ! Sen bana fevkalade üstün yetenek¬ 
ler bahşettin. Ancak, en ufak bir gaflet ve dikkatsizlik göstersem kul¬ 
luk hududlannı aşabilir ve kibirlenip neticede doğru yoldan sapabi¬ 
lirim. Bundan dolayı, ey Rabbim, kötülüklerden beni alıkoy ki, tüm 
nimetlerinden dolayı nankörlük etmeyeyim ve sana karşı minnet¬ 
tarlığım devam etsin." 

26. Ayetin "Beni salih kullarının arasına al." kısmı muhtelemen 
şuna işaret eder: “ Ben ahirelte iyi kullarının arasına alınayım ve on¬ 
larla beraber cennetine girenlerden olayım. “ Çünkü salih amel işle¬ 
yen kimse kendiliğinden salihlerden olur. Gene de insanın, sadece 
iyi amellerinin sonucu cennete girmesi mümkün değildir. Bu husus 
ancak Allah'ın rahmetine bağlıdır. Hadis-i Şerife göre Hz. Peygamber 
(s.a) bir gün şöyle buyurdular: " Sizden birisinin sadece amelleri, o 
kişiyi cennete sokamaz." “ Durum sizin için de aynı mı, ya Rasûlel- 
lah?” diye sorulduğunda da: “ Evet, yüce Allah'ın beni kaplayan rah¬ 
meti olmadıkça, ben dahi, sadece amellerimin desteği ile cennete gi¬ 
remeyeceğim” diye cevap verdiler. 

“ En-neml" insanlardan müteşekkil bir kabile, 'nemle’de bu kabi¬ 
leye mensup bir fert mânâsına alınırsa, Hz. Süleyman'ın (a.s) bu 
münasebetle yapmış olduğu duası yersiz ve mânâsız olur. Netice iti¬ 
bariyle bir kimsenin kabilesini güçlü bir hükümdarın ordularının 
yaklaşmakta olduğu hususunda uyarmasında, o hükümdan, Al¬ 
lah'a böyle bir dua yapmaya zorlayacak olağanüstü hiçbir durum ol¬ 
maması gerekirdi. Maamafih böyle muhteşem ve anlamlı bir güca 
sahip birisinin, kanncanın konuşmasını uzaktan duyabilmesi ve 
anlamasında şüphesiz o kimseyi gurur ve kibire sevkedecek bazı 
olağanüstülükler vardır. Bu da insanı gurur ve kibire sevkeder. An¬ 
cak böyle bir durumda, Hz. Süleyman'ın (a.s) yaptığı duanın bir an¬ 
lamı olabilir. 
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20 Ve kuşlan denetledikten27 sonra dedi ki: "Hüdhüd'ü neden göre¬ 

miyorum, yoksa kaybolanlardan mı oldu?" 

21 "Onu gerçekten şiddetli bir azabla azablandıracağım, ya da onu 

boğazlayacağım veya o, bana apaçık olan ispatlayıcı bir delil28 getirmeli¬ 

dir." 

22 Derken uzun zaman geçmeden geldi ve dedi ki: "Senin (bilgi gü¬ 

cünle) kuşatıp öğrenemediğin şeyi, ben kuşatıp öğrendim ve sana Sa- 

ba'dan29 kesin bir haber getirdim." 

23 "Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki, 

ona her şeyden (bolca) verilmiştir ve büyük bir tahtı var." 

AÇIKLAMA 

27. Yani Süleyman (a.s), asker kuşlarını teftiş etti. Daha önce an¬ 

latıldığı gibi Hz. Süleyman'ın (a.s) insanlardan ve cinlerden oluşan 
ordularını teftiş ettiği gibi kuşlardan meydana gelen birlikleri de tef¬ 

tiş etti. Hz. Süleyman (a.s) bu kuş birliklerini, muhtelemen haberleş¬ 
me, avlanma ve buna benzer görevler için kullanıyordu. 

28. Çağımızda bazı kimseler "Hüdhüd” kelimesinin, genellikle bu 
isimle bilinen kuşu ifade etmediğini, aksine bunun, Hz. Süleyman'ın 
(a.s) ordusunda görevli bir subayın ismi olduğunu söylemektedirler. 
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Bu iddia her hangi bir tarihi araştırmaya dayalı değildir. Hz. Süley¬ 
man'ın (a.s) hükümetindeki görevliler arasında ‘Hüdhüd’ adında bir 
şahsın bulunabileceğini gösteren herhangi bir tarihi delil yoktur. 
Tersine bunlar iddialarını, diğer dillerde ve İbranicede görüldüğü gi¬ 
bi Arapçada da yaygın olan insanlara hayvan ismi verme geleneği¬ 
nin yaygın olduğu görüşüne dayandırırlar. Ayrıca bu iddia sahipleri¬ 
ne göre daha sonraki ayetlerde ‘Hüdhüd’e isnad edilen iş ve Hz. Sü¬ 
leyman'la (a.s) yapılan karşılıklı konuşma, ancak bir insan tarafın¬ 
dan yapılabilir. Oysa bunun aksine bir kirn.se. Kur'an-ı Kerim de bu 
olayın geçtiği metni gözönünde bulundurursa, açıkça görülür ki bu. 
Kur an ın tefsiri değil, tahrifidir. Sonra bütün bunlar bir tarafa, 

Kur'an-r Kerim, insan akıl ve zekâsını sınamak için neden bu karma¬ 
şık dili kullanmış olsun? Yani Hz. Süleyman'ın (a.s) süvarilerinden 

bir askerin kaybolduğunu, sonra onun bu askerin aranmasnı em¬ 
rettiğini, daha sonra askerin geri geldiğini ve Hz. Süleyman m om*, 
görevlendirdiğini bu kadar karmaşık bir dille anlatsın ve bir kuşla 
konuşurmuş gibi bir ifade kullansın? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de 
sunulduğu gibi olaylan sırasıyla gözden geçirelim. Önce Hz. Süley¬ 
man (a.s) lütuf ve ihsanından dolayı Allah'a karşı şükür borcunu di¬ 
le getirir: “Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi." Birincisi bu cümlede, 
Arap ve Arapça bilen herkesin ilk elde kesin olarak kuş olduğunu an¬ 
layacağı ‘tâir’ kelimesi kullanılmıştır. Çünkü kelimenin mecaz ola¬ 
rak kullanıldığını metinde gösteren hiçbir işaret yoktur. İkincisi 
‘tâir sözcüğü şayet bir kuşa değil de bir grup insana işaret etseydi, 
“söz kelimesi yerine bununla ilgili olarak ‘dil' ve lisan' sözcüğü kul¬ 
lanılmış olacaktı. Yine bir kimsenin başka bir kavmin dilini bilme¬ 
sinde özellikle zikredilmeye değer bir olağanüstülük yoktur. Bugün 

aramızda birçok dili konuşabilen ve anlayabilen binlerce insan var¬ 
dır. Bu hiç de Allah'ın fevkalade bir lütfü diye zikredilebilecek veya 

görülmemiş bir başarı değildir. 
Aynca Kur an, "Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan 

oluşan ordular toplandı, " diyor. Herşeyden önce bu cümlede, Arap¬ 

çada ‘cin’, ‘ins’, ‘tâir4 kelimeleri, çok iyi bilinen ve birbirinden tama¬ 

men farklı üç ayn tür için isim olarak kullanılmıştır. Arapça'da bu 
sözcükler bu türleri ifade etmek için kullanılır. Aynca bu kelimeler 
metinde açık ve kesin anlamlanyla yer almış bulunuyorlar. Bu keli¬ 
melerin ayetlerde mecaz veya teşbih olarak kullanıldığını gösterecek 
hiçbir karine de yoktur ki, insan bunlan lügat manalan dışında baş¬ 
ka bir anlama yorsun. Aynca ‘ins‘ kelimesi, 'cin' ve ‘tâir' sözcükleri¬ 
nin araşma gelmiştir. Bu da, aslında bu kelimeyi ‘cin' ve ‘tâir in insan 
türü içine dâhil olan iki grup olduğu mânâsına alınmasına mânidir. 
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Böyle bir mânâ düşünülmüş olsaydı ifadelerde: "Min el-cin ve'l-ins 
vet-tâir" değil; ‘el-cin ve't-tâir min el-ins” şeklinde olurdu. 

Ayetlerin devamından anlıyoruz' ki, Hz. Süleyman (a.s) bu sözü, 
kuşlan teftişi sırasında “Hüdhüd'ün olmadığını gördüğünde söyle¬ 

miştir. Şâyet tâir insanlar demek ve ‘Hüdhüd’ de bir insanın ismi ol¬ 
saydı o zaman, en azından okuyucunun kelimeyi kuş diye anlama¬ 
ması için, bunu belirtmek üzere bir iki kelime ilâve edilmesi gerekir¬ 

di. Zikredilmekte olan grubun kuşlar ve onlardan birinin adı da 
'Hüdhüd’ olduğu açıkça belli iken okuyucunun, bunlann insan ol¬ 
duğunu kendiliğinden anlaması nasıl beklenebilir. 

Sonra Hz. Süleyman (a.s) devamla şöyle diyor: “Bana makul bir 

özür sunmazsa ona ağır bir ceza vereceğim ya da onu keseceğim.” Bir 
insan öldürülür, asılır veya ölüme mahkum edilir, fakat hiçbir za¬ 
man boğazlanmaz. Bazı katı yürekli kimseler intikam almak için 

düşmanını boğazlayabilir. Ancak böyle bir şey bir peygamberden 
beklenemez. Sadece firar etme suçundan dolayı bir askeri bir pey¬ 
gamberin, kafası kesilerek ölüme mahkum etmesi ve peygamberin 

bu çirkin hareketine karşı Allah'ın memnuniyetsizliğini belirtecek 
bir kelime bile zikretmeden, bu menhus olaydan söz etmesi beklene¬ 
mez. 

Biraz sonra Hz. Süleyman'ın (a.s) bir mektupla aynı 'Hüdhüd'ü 

Sebe Melikesine gönderdiğini ve “mektubu Melike'nin önüne at” de¬ 
diğini görüyoruz. Böyle bir talimat şüphesiz ancak kuşa verilir. Yok¬ 
sa ulak veya elçi olarak gönderilen bir adama asla buna benzer bir 
emir verilmez. Bir kralın elçisini, bir mektupla başka bir ülkenin 
kraliçesine göndereceğine ve mektubunu onun önüne havadan bı¬ 
rakmasını veya atmasını emredeceğine ancak aptal birisi inanabilir. 
Hizmetçimizi bir komşumuza gönderdiğimiz zaman, bizim gibi sıra¬ 
dan birisinin bile gözettiği en basit görgü kurallarını, Hz. Süley¬ 
man'ın (a.s) bilmediğini mi düşünelim yani? Bir beyefendi hizmetçi¬ 

sine, mektubunu başka bir beyefendiye götürmesini ve önüne fırlat¬ 
masını (atmasını) hiç söyler mi? Bütün bunlar. ‘Hüdhüd’ kelimesi¬ 
nin burada, insanı değil, aksine bir kuşu ifade ettiğini belirtir ve keli¬ 

menin lügat mânâsında kullanıldığını gösterir. 

Şimdi, eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim de isnad edilen bu şeyleri 

“Hüdhüd”ün söyleyebileceğine inanmıyorsa (buna ruhen hazır de¬ 
ğilse), kalkıp Kuran ın bu rivayetine inanmadığını açık açık (mert¬ 
çe), eğip bükmeden söylemelidir. Sırf kendi imansızlığını gizlemek 
(örtbas etmek) için, bir kimsenin kalkıp, Kur'an-ı Kerim deki açık- 
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seçik kelimelere yanlış mânâ vermesi tam bir münafıklıktır. 

29. Sebe, Güney Arabistan'da yer alan ve halkı ticaretle tanınmış 
bir ülke idi. Başşehri de, şimdiki Kuzey Yemen in merkezi Sananın 

kuzey-doğusunda, takriben 55 mil mesafede olan Ma’rib kenti idi. 
Main krallığının yıkılışından sonra, M.ö. yaklaşık 1 100 yıllarında 
güç kazandı ve bin yıl boyunca Arabistan'da hüküm sürdüler. Daha 
sonra, M.Ö. 1 15 yılında onların yerini Himyeriler aldı. Bunlar da 
Arabistan'da; Yemen ve Hadramut, Afrika'da da Habeşiştan'ı idare 
etmiş. Güney Arabistan'ın meşhur başka bir milleti idi. Sebelıler, bir 
taraftan Afrika kıyılan, Hindistan. Uzak Doğu ve Arabistan'ın iç kı- 
sımlannın dahil olduğu yerlerde cereyan eden tüm ticari faaliyetleri, 
diğer taraftan Mısır, Suriye, Yunanistan ve Komaya yönelik ticareti 

ellerinde tutuyorlardı. Eski çağlarda servet ve refahları ile meşhûr 
olmalan işte bundandı. Hatta öyle ki. Yunan tarihçilerine göre o de¬ 

virde dünyanın en zengin kimseleri bunlardı. Ticaret ve alışverişin 
yanında, ulaştıkları bu refahın başka bir nedeni de, ülkelerinin bir¬ 
çok yerinde barajlar inşa etmiş ve sulama maksadıyla yağmur sulan 

toplamış olmalanydı. Bu tesislerle ülkeyi gerçek bir bahçeye çevir¬ 
miş bulunuyorlardı. Yunan tarihçileri, Sebeliler ülkesinin olağa¬ 
nüstü yeşilliklerine dair aynntılı bilgileri bize kadar ulaştırmışlar¬ 

dır. Kur'an-ı Kerim de, Sebe Suresinin 15. ayetinde buna işaret 
eder. 

Hüdhüd'ün söylediği “Senin bilmediğin şeyler hakkında bilgi 
edindim" anlamındaki cümle, Hz. Süleyman'ın (a.s) Sebe ülkesi hak¬ 
kında hiç haberi olmadığını göstermez. Sınırlan Kuzey Kızıldenizine 
(Akabe Körfezi ve çevresine) kadar uzanan Filistin ve Suriye hüküm- 
dannın, aynı denizin güney (Yemen ve çevresi) kıyılannı idare eden 
ve dünya ticaretinin de en önemli bir kısmını ellerinde tutan bir ka¬ 

vimden haberi olmaması imkansızdır (düşünülemez). Kaldı ki, Mez- 
murlar a göre, Hz. Süleyman'ın (a.s.) babası Davud (a.s.) Sebe ülke¬ 

sini biliyordu. Mezmurlar'da nakledilen duasında aşağıdaki kısım¬ 

lara rastlamaktayız: “Ey Allah(ım), krala senin hükümlerini ve kra¬ 

lın oğluna senin adaletini (doğruluğunu) ver. Senin kav mine adalet¬ 
le ve zayıf kullarına hakk ile hükmetsin." (Mezmurlar, 72: 1 -2) Tar- 

şiş ve adaların kralları ona baç getirsinler; Şeba ve Sebe (Yemen ve 
Habeş kollan) krallan hediyeler takdim etsinler." (Mezmurlar, 72: 9- 
10) 

O halde ‘Hüdhüd’ün demek istediği husus şudur: “Şebeklerin 
merkez şehrinde gözlerimle görüp de bildiğim şeyler hakkında sana 
henüz bir bilgi ulaşmış bulunmuyor." 



24 "Onu ve kavmini, Allah’ı bırakıp da güneşe secde™ ctmektelcrkcn 
buldum, onlara şeytan31 yapmakta olduklannı süslemiştir,32 böylece on¬ 
ları (doğru) yoldan alıkoymuştur; bundan dolayı onlar hidayet bulmu¬ 

yorlar." . . 
25 "Ki onlar, göklerde ve yerde13 saklı olanı ortaya çıkaran ve sızın 

gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da™ bilmekte olan Allah'a secde 

etmesinler diye (yapmaktadırlar)." 
26 "O Allah, "O'ndan başka ilah yoktur, büyük Arş’ın da Rabbı- 

dir."35 

AÇIKLAMA 

30. Bu da. Sebe halkının o dönemde, güneşe-tapmayı esas alan bir 
dine mensup olduğunu gösterir. Eski Arap rivayetleri de bu hususu 
doğrular mahiyettedir. İbn lshak, Soy bil imcilerin bu mealdeki ifade¬ 
lerini nakletmiş bulunuyor. Şöyle ki, Sebeliler aslında, adı Abdüş- 
şems (güneşin kulu veya güneşe tapan), ünvanı da Sebe olan bir 

atanın soyundan gelmişlerdir. Böyle bir izah İsrail kaynaklarınca da 
desteklenmektedir. Bütün bunlara göre. ‘Hüdhüd- Hz. Süleyman'ın 

(a.s) mektubu ile bu ülkeye vardığı anda, Sebe melikesi güneş tanrı¬ 
sına tapmak üzere mabede doğru gidiyordu. Ve Hüdhüd o sırada 

getirdiği mektubu melikenin önüne attı. 
31. Buradan itibaren paragrafın sonuna kadar olan kısmın, 'Hüd- 

hüd'ün konuşmasından bir parça olmadığı, aksine konuşmasının, 
“onları güneşe secde eder gördüm" cümlesiyle bittiğini anlıyoruz. 

Üslûp da gösteriyor ki bu, kuşun konuşmasına Allah tarafından ya- 
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pılan bir ilavedir." O. gizlediğiniz ve ortaya çıkardığınız her şeyi bilir." 
cümlesi ile onun konuşması bitmiştir. Bu ifadeler, burada konuşa¬ 
nın Hüdhüd’, muhatapların da Hz. Süleyman ve maiyyetinin olma¬ 
dığı. aksine hitapta bulunanın Allah ve muhataplarının da Mekkeli 
müşrikler olduğu intibaını veriyor. Bu kıssa, ibret alsınlar diye onla¬ 
ra anlatılmıştır. Müfessirlerden ‘Ruhu’l-Meanî’ sahibi Allame Alüsî 

de aynı görüşü tercih etmiştir. 
32. Yani -Şeytan onlan. maddî ve manevî güçlerini, dünya nimetle¬ 

rini elde etmek ve hayatlannı giderek daha müreffeh ve görkemli ha¬ 
le getirmek uğrunda harcamalarının yegâne gerçek ve yerinde kul¬ 
lanma yolu olduğuna inandırmıştı. Aynca, başka bir şeyi ciddi ola¬ 
rak düşünmeleri de gerekmezdi. Bu görünen hayatın ötesinde fiili 

bir gerçeklik olup-olmadğı hususunda düşünüp kendilerinin hu¬ 
zursuz olmalarının da bir mânâsı yoktu. Aynı zamanda, din, ahlâk, 
kültür ve hayat tarzlarını şekillendiren sistemin dışında bir gerçeğin 

(Hakikat) varlığı ve yaşayışlarının bütünüyle buna zıt olup-olmadı¬ 
ğını düşünmek artık onlar için anlamsız bir iş idi. Zengin olma, güç 
ve maddi refah yönünde yeterli gelişmeyi sağlamakta olduklan hu¬ 
susunda şeytan onlan ikna edince, artık onlar da inanç, ilim ve ka¬ 
naatlerinin doğru olup-olmadığı konusunda düşünmeye hiç ihtiyaç 
duymadılar. Çünkü kendilerince doğru olduklannın tek delili; ser¬ 

vet elde etmeleri ve gönüllerince hayatlannı yaşamalan idi.” 
33. Yani yerden bitmelerinden önce şurada-burada gizli olarak 

bulunup etrafımızda görmekte olduğumuz şeyleri Allah (c.c.), sü¬ 
rekli olarak varlık alemine çıkanyor; sayısız bitki türlerini ve maden 
çeşitlerini toprağın derinliklerinden devamlı bir şekilde ortaya çıka- 
nyor; bitmeden önce insanın hayal bile edemeyeceği şeyleri, uzayın 

üst tabakalanndan sürekli olarak gözlerimizin önüne seriyor. 

34. Yani, Allah ın (c.c) ilmi her şeyi kuşatır; gizli-aşikâr Onun için 
farketmez; O. her şeyden haberdardır. 

Allah'ın (c.c) bu iki sıfatının zikredilmesinden maksat, şeytan al¬ 
datmamış olsaydı, onlann hakkı açıkça görebilmiş olacakları husu¬ 
sunu vurgulamaktır. Yani, kendi varlığından habersiz kızgın (ateş¬ 

ten) güneş küresinin tapılmaya layık olmadığının farkına varmış 
olacaklardı. Aksine ibadetin. Alîm, Hakim ve her yeni şeyi varlık ale¬ 

mine çıkaran ve sonsuza dek çıkaracak kadir-i mutlak yalnız tek Al¬ 

lah'a ait olduğunu anlarlardı. 
35. Bu, okunduğu zaman secde yapmanın vacip olduğu Kur an 

ayetlerinden birisidir. Bu konuda müçtehidlerin icmaı vardır. Bura¬ 
da secde etmenin mânâsı şudur: Bir müminin, kendisini güneşe ta¬ 
panlardan ayırması ve bu davranışıyla, ilah ve rabb olarak yalnızca 
Yüce Allah'ı tanıdığını fiilen ilan etmesidir. 
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27 (Süleyman:) "Durup bekleyeceğiz, doğruyu mu söyledin, yoksa 
yalancılardan mı oldun?" dedi. 

28 "Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak, sonra onlardan (biraz) 
uzaklaş, böylelikle bir bakıver, neye başvuracaklar?"'*6 

29 (Hüdhüd'ün mektubu götürüp bırakmasından sonra Saba melike¬ 
si Belkıs:) Dedi ki: "Ey önde gelenler, gerçekten bana oldukça önemli bir 
mektup bırakıldı." 

30 "Gerçek şu ki, bu, Süleyman'dandır ve 'Şüphesiz Rahman Rahim 
Olan Allah'ın Adıyla' (başlamakta)dır." 

31 (İçinde de:) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana miislüman 
olmuşlar olarak gelin" diye (yazılmaktadır).37 

AÇIKLAMA 

36. “Hüdhüd’ün rolü burada sona eriyor. Rasyonalistler, onun bir 
kuş olduğunu inkar etmektedirler. Onlarca, temyiz ve ifade gücü gi¬ 
bi kabiliyetlerin, bir kuşta bulunması aklen mümkün değildir. Nite¬ 
kim, bir ülkeye gitmesi ve orasının Sebe topraklan olduğunu anla¬ 
ması, orada şöyle vaya böyle bir idare sisteminin varlığını, belli bir 
kadının idare ettiğini, güneşe-tapmanın onlann dini olduğu, bir tan¬ 
rıya tapmış olmaları gerekirken sapıttıklan gibi karmaşık hususları 
bir kuşun bilemeyeceğini ileri sürerler. 

Üstelik kuşun, dönüşünde, Hz. Süleyman’a (a.s), son derece ay¬ 
rıntılı bir raporu sunmasının yine akli bakımdan mümkün olmadığı¬ 
nı iddia ederler. Sadece bu basit sebeplerden dolayı şaşkın ateistler, 
hayvan hikâyeleri ve masallardan (Kelile ve Dimnc) ibaret bir kitap 
olduğunu ileri sürerek Kuranı reddederler. Diğer taraftan ise, 
Kuranı akıl yoluyla yorumlamaya çalışanlar, “Hüdhüd’ün kuş de¬ 
ğil, aksine bir insan olduğunu ispat etmek için de Kuranın açık keli¬ 
melerine yanlış mânâlar verirler. Fakat (aslında) işin aslı şudur: Peki 
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bu beyler, çeşitli hayvan türleri ile onların çeşitli fertleri hakkında, 
bu kadar kesin konuşabilecekleri hangi sağlam bilgilere sahiptirler 
acaba? Halbuki onların bu konuda sahip oldukları bilgi, hayvanla¬ 
rın hayatı ve davranışlarından yalnızca onlann dikkatini çekenleri, 
sadece üstünkörü ve yetersiz gözlemin neticesinden çıkardıkları bir 
takım sonuçlardan ibarettir. Doğrusu insanoğlu, çeşitli hayvanların 
neyi ne kadar bildiği, neyi görüp duyduğu, nasıl hissettiği, nasıl dü¬ 
şündüğü ve nasıl anladığı konusunu bilebileceği yanılmaz imkanla¬ 
ra şu ana kadar sahip olamamıştır. Bununla beraber çeşitli hayvan 
türlerinin yaşayışları üzerinde yapılan basit bir gözlem bile, hayvan¬ 
lardaki olağanüstü yetenekler konusunda bazı bilinmeyenleri açık¬ 
lamış bulunuyor. Şimdi, bu hayvanların yaratıcısı olan Allah (c.c), 
peygamlerinden birine kuş dili öğrettiğini ve ona kuşlarla konuşma 
yeteneğini ihsan ettiğini haber verdiği zaman biz orada durmalı, 
haddimizi bilmeliyiz. Ayrıca Allah ın (c.c), yabancı topraklarda doğru 
gözlemler yapabilecek ve Peygamber e ayrıntılı bir rapor verebilecek 
şekilde Peygamberi nin bir 'hüdhüd'ü evcilleştirip eğitmesinden 
bahsettiği yerde, aslında bizim durup Allah'ın (c.c) bildirdiği hüküm¬ 
lerin ışığı altında, hayvanlar hakkında sahip olduğumuz yetersiz bil¬ 
gimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekir; bize bu yakışır. Ne var ki 
böyle yapacak yerde, bu hususta kendi yetersiz bilgimizi ölçü alarak 
Allah'ın (c.c) bu hükmünü yalana çıkarmak, ya da mânâsını çarpıt¬ 
ma budalalığını gösteriyoruz. 

37. Yani mektup, çeşitli sebeblerden dolayı mühimdir: 1- O, olağa¬ 
nüstü bir yoldan bana ulaşmış bulunuyor. Onu bana bir ulak değil 
de bir kuş getirmiş ve yukandan önüme atmıştır. 2- Mektup, Filistin 
ve Suriye'nin büyük hükümdarı Sultan Süleyman'dan geliyor. 3- O, 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla başlıyor. Bu tarz ise bi¬ 
zim bilmediğimiz ve zamanımızdaki hiç bir hükümdarın tatbik etme¬ 
diği olağanüstü bir usüldür. 4- Gene, diğer bütün tanrı ve tanrıçala¬ 
rını hariç bırakan bir şekilde, yalnız Allan in ad ve hamdine münha¬ 
sır bir mektubun yazılması alışık olmadığımız bir tarzdır. 5- Aynca 
açık bir ifade ile, isyanı bırakıp itaati benimsemeye bizi davet etmesi 
ve müslüman olarak Hz. Süleyman'ın (a.s) huzurunda hazır bulun¬ 
mamızı istemesi mektubun en önemli özelliğidir. 

" Müslümanlar olarak bana geliniz" ibaresinin farklı iki anlamı ola¬ 
bilir: 1- Bana, boyun eğmiş, teslim olmuş olarak geliniz! 2- ‘'(İslam'ı 
kabul ettikten sonra.) Bana müslümanlar olarak geliniz.” Birinci şe¬ 
kildeki anlam, Peygamber Süleyman'ın (a.s) sultan olarak sahip ol¬ 
duğu konumuna uygundur, ikinci anlam ise, Süleyman'ın (a.s) pey¬ 
gamberlik vasfına uygundur. Muhtelemen her iki anlamı da ifade et¬ 
mek için bu geniş kapsamlı kelime kullanılmıştır. Bağımsız devlet ve 
hükümetlere İslam da aynı tip daveti sunmuştur. Yani ya İslam'ı ka¬ 
bul eder ve onun hayat tarzını benimserler veya siyasi bağımsızlıkla¬ 
rından vazgeçerek İslam'a boyun eğer ve ‘Cizye' öderler. 
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32 Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin, siz (her 
şeye) şahidlik etmedikçe38 ben hiç bir işte kesin (karar veren biri) deği¬ 
lim." 

33 Dediler ki: "Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız, iş konusun¬ 
da karar şenindir, artık sen bak, neyi emredersen (biz uygularız) 

34 Dedi ki: "Gerçekten hükümdarlar, bir ülkeye girdikleri zaman, 
orasını bozguna uğratırlar ve halkından onur sahibi olanlar: hor ve aşa¬ 
ğılık kılarlar,-39 işte onlar, böyle yaparlar."40 

35 "Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakayım elçiler neyle 
dönerler." 

36 (Elçi hediyelerle) Süleyman'a geldiği zaman: "Sizler bana mal ile 
yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana vermekte olduğu, 
size verdiğinden daha hayırlıdır;41 hayır, siz, hediyenizle sevinip öğüne- 
bilirsiniz" dedi. 

AÇIKLAMA 

38. Metinde kullanılan kelimeler . “ H (siz hazır bulunma- 
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dıkça, veya siz şahid olmadıkça) ibareleridir. Yani “ önemli konular¬ 
da karar alacağım zaman, ben yanımda olmanıza önem verir ve aldı¬ 
ğım kararların doğru ve uygunluğunu onaylamanız için sizin de ora¬ 
da bulunmanızı isterim. " Sözkonusu ifadeler, krallık olmasına rağ¬ 
men Sebelilerdeki idare şeklinin bir diktatörlük olmadığını, aksine 
zamanın hükümdarlarının mühim işlerde, devletindeki Önemli ze¬ 

vatla istişare ettikten sonra karar verdiğini gösterir. 

39. Bu bir cümle ile emperyalizmin mükemmel bir tenkidi yapıl¬ 
mıştır. Kralların başka ülkeleri işgal etmeleri, galip orduların esareti 
altına girmiş olan halklara karşı uyguladıkları baskı ve şiddet, hiçbir 
zaman onların ıslahı ve hayn uğruna olmamıştır. Bir topluma Al¬ 

lah'ın lütfettiği imkan ve gıda kaynaklarını ele geçirmek ve sömür¬ 
mek işgallerde her zaman değişmez hedefler olagelmiştir. Böylece o 
toplum direnemeyecek ve ülkenin imkanlarından hiçbir pay alama¬ 
yacak bir şekilde kuvvetsiz ve zayıf bir duruma düşürülür. Bu hede¬ 
fe ulaşmak için c^e ülkenin refah, güç ve saygınlığını sağlayan tüm 
kaynaklarına el koyar. Bir milletin saygınlık ve bağımsızlığını sağla¬ 

yan herşeyini yok eder. Aynca kölelik, dalkavukluk, ihanet ve birbi¬ 
rini jurnal etmek gibi aşağılık davranışlar benimsettirilerek ülkenin 
asıl sahibi olan kimseler dejenere edilip soysuzlaştırılır. Neticede 

yerlilerin, sömürgeci emperyalistleri taklit ve kültürlerine karşı hay¬ 
ranlık duymaları sağlanmış olur. Bunun yanısıra, yerli halkın, ken¬ 
di kültür ve şahsiyetini oluşturan ortak değerleri küçümseme 
kompleksine kapılması için ne gerekiyorsa yapılır. Böylece, kültür¬ 
lerine ait en kutsal ata miraslarını satmaktan çekinmeyecek ve ülke¬ 
nin gerçek sahiplerini menfaat karşılığı her türlü ihaneti yapmaya 
hazır aşağılık bir şahsiyetler derekesine düşürmüş olacaklar. 

40. Bu cümlenin iki anlamı var ve burada her ikisi de eşit olarak 
muhtemeldir: 1- Sözkonusu cümle, Sebe melikesinin yaptığı konuş¬ 
manın bir parçası olabilir. Bunun da, daha önce geçen sözlerini vur¬ 
gulamak için ilave etmiş olabilir; veya 2- Bunlar, Melike nin konuş¬ 

masını te'yid için arada, Allah tarafından ilave edilmiş sözler olabi¬ 
lir. 

41. Bu cümle gurur ve kibir ifade etmez. Onun demek istediği hu¬ 

sus şudur: “Ben sizin malınızı istemiyorum; benim sizden istediğim 
şey, inanmanız ya da hakça olan bir sisteme teslim olmanızdır. Şa¬ 

yet bu iki şıktan birini kabul etmezseniz, mallarınızdan rüşvet al¬ 
mam ve sizi çok tanrılı ve kötü bir hayat sürdürmeyle başbaşa bırak¬ 
mam mümkün değildir. Allah'ın bana verdiği, mal ve mülkünüze 

karşı herhangi bir arzu beslettirmeyecek derecede bol ve yeterli- 
dir.” 



112 TEFHİMU'L KUR AN 27 / Nemi Suresi 

37 "Sen onlara dön, biz onlara öyle ordularla geliriz ki, onlar için karşı 
koymak mümkün değil ve biz onları ordan horlanmış-aşağılanmış ve 
küçük düşürülmüşler olarak sürüp çıkarırız." 

38 (Elçinin gitmesinden sonra Süleyman:)12 "Ey önde gelenler, onlar 
bana teslim olmuş (müslüman)lar13 olarak gelmeden önce, sizden kim 
onun tahtını44 bana getirebilir?" dedi. 

39 Cinlerden ifrit:43 "Sen daha makamından kalkmadan önce, ben 
onu sana getirebilirim, ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir 
bir güce sahibim." dedi.46 

AÇIKLAMA 

42. Bu ve bundan önceki cümle arasında ince bir boşluk vardır. Bu 
bölüm üstünde dikkatli bir araştırmada bulunan kimse bu boşluğu 
kolaylıkla doldurabilir. Bu husus ise şu anlama gelir: “ Ey elçiler, bu 
hediyeleri, sizi buraya gönderen kimselere geri götürün. Onlar ya bi¬ 
zim birinci teklifimize teslim olur; yani müslüman olarak huzuru¬ 
muza gelirler, ya da onlar üzerine kuvvet göndeririz.” 

43. Kıssanın hazfedilmiş olan ayrıntıları şu mealdedir: Elçiler, ge¬ 
tirdikleri hediyelerle birlikte, geri dönüp gördükleri ve duydukları 
hakkında bir rapor sundular; Melike, Süleyman (a.s) hakkında duy¬ 
duklarına dayanarak Kudüs'e resmi bir ziyaretle bulunmaya ve Pey- 
gamber'i şahsen görmeye karar verdi. Saray erkanının eşliğinde Ku¬ 
düs’e gitmek üzere Sebe'den ayrıldı. Bu arada Hz. Süleyman'ın mai¬ 
yetine, daveti bizzat Peygamber den duymak ve onunla doğrudan 
konuşmak üzere şahsen gelmekte olduğuna dair önceden bir haber 
gönderdi. Burada, Melike nin Kudüs yakınında bir yere varışından 
itibaren ara verilen kıssaya (buradan) tekrar devam edilir ve neticede 
Melike, bir-iki gün içinde Hz. Süleyman'ın (a.s) huzuruna çıkar, kıs¬ 
saya da buradan itibaren yeniden başlanır. 
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44. Yani bu, “ O’nun büyük bir tahtı da var. " diye hakkında ‘Hüd- 
hüd’ün haber verdiği tahttır.Bazı müfessirler burada garip yorum¬ 
larda bulunmuşlardır. Şöyle ki; “ Hz. Süleyman (a.s), Melike Kudüs'e 
varmadan önce, ona ait tahtın kendi huzuruna getirilmesini istedi. 
Zira Süleyman (as) tahtı ele geçirmek arzusundaydı. Melike müslü- 
man olduğu taktirde tahtınrve onun mülkünü artık ele geçirmenin 
kendisi için gayri meşru olmasından korkuyordu. Bundan dolayı 
Süleyman (a.s). Melike daha Kudüs'e varmadan önce onun tahtını 
ele geçirmek istedi. Zira o anda onu. kendi mülküne katmak meşru 
sayılırdı.” Allah (c.c) bizleri affetsin!.... Bu. Peygamber in niyeti hu¬ 
susunda saçmasapan bir anlayıştır. Ayeti niçin Hz. Süleyman'ın 
(a.s) tebliğ esnasında mucize göstermek istemesi şeklinde anlama¬ 
yalım? Ayetin manasını neden, Hz. Süleyman'ın (a.s) kendisinin ke¬ 
sinlikle Allah'ın bir peygamberi olduğuna inandırması doğrultusun¬ 
da, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberine, nasıl olağanüstü 
güçler lütfettiği mânâsına almayalım? Bazı çağdaş yorumcular bu 
ayete daha da saçma bir mânâ vermektedirler: Ayeti, “ Sizden hangi¬ 
niz Melike için bir tahtı bana getirebilir? diye tercüme ederler. Hal¬ 
buki Kur'an-ı Kerim."O'ruın tahtı" mânâsında olan "biarşiha" ifadesi¬ 
ni kullanmış, fakat, "O'nun için bir taht" anlamındaki "biarşi leha" 
ibaresini kullanmamıştır. Hz. Süleyman'ın (a.s), Melikeye ait tahtın 
Yemen den Kudüs'e getirilmesini, hem de bunun, Melike nin gelişin¬ 
den önce olması şeklindeki Kur an in ifadesini gözardı ederek bu 
kimseler sözkonusu ayeti yanlış tercüme ediyorlar. 

45. Zamanımızın bazı akılcı müfessirlerine göre, Hz. Süleyman'ın 
(a.s) emrinde çalışan cinlerin insanlardan mı, yoksa yaygın olarak 
cin diye bilinen görünmeyen yaratıklardan olan kimseler mi olduğu 
hususu, bu konuşmadan açıkça ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz Hz. 
Süleyman'ın (a.s) bulunduğu saray ile Sebe başşehri Ma'rib arası, en 
iyimser bir tahmin ile üç-dört saat, kuş uçuşu ile bile bu mesafe 
1500 milden daha az değildir. Çok güçlü ve kuvvetli bile olsa bir insa¬ 
nın bir melikeye ait tahtı, bu kadar kısa bir zaman zarfında o kadar 
uzaklıktan getirmesi mümkün değlldir.Jetle bile bugün bu görevin 
yerine getirilmesi imkansızdır. Kaldı ki taht, açık bir ormanda bekler 
halde değil, aksine kraliçenin sarayında idi ve saray da sıkı koruma 
altında olmalıydı. Kraliçenin yokluğunda tahtın, daha emin bir yer¬ 
de saklanmış olması gerekirdi. Tahtı alıp getirmek üzere birisi onun 
bulunduğu yere gitmiş olsayd, tabii olarak oradaki nöbetçileri etki¬ 
siz hale getirip onu alabilmesi için, beraberinde bir kuvvetin eşlik et¬ 
mesi kaçınılmazdı. Bu şartlar altında, saray ayaklanmadan önce 
bütün bu işler nasıl başarılabilirdi? (O halde) Bu iş, ancak bir cin ile 
ilişki sonunda düşünülebilir, makul olabilir! 

46. Yani, “Tahtı alıp başka bir yere götürmeyeceğim ve de üstün¬ 
den değerli bir şey almayacağım hususunda bana güvenebilir¬ 
din.” 
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3: 
40 Kendi yanında kitaptan ilmi olan biri,47 dedi ki: "Ben, (gözünü 

açıp kapamadan) onu sana getirebilirim." Derken (Süleyman) onu kendi 
yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır, 
O'na şükredecek miyim, yoksa nankörlük edecek miyim diye beni dene¬ 

mekte olduğu için39 (bu olağanüstü olay gerçekleşti). Kim şükrederse, ar¬ 
tık o kendisi için şükretmiştir, kim de nankörlük ederse, gerçekten be¬ 
nim Rabbim Gani (kimseye ve hiç bir şeye karşı ihtiyacı olmayan)dır. 
Kerim olandır/19 

41 Dedi ki:°° "Onun tahtını değişikliğe uğratın, bir bakalım doğru 
olanı bulabilecek mi, yoksa bulmayanlardan mı olacak?"51 

AÇIKLAMA 

47. Bu şahıs kimdi, ne gibi özel bir bilgiye sahipti, burada atıfta bu¬ 
lunulan kitap hangi kitaptı ve kimler hakkında bilgi sahibi idi, kesinf 
hiçbir şey bilinmiyor. Ne Kuran ı Kerimde ne de sahih hadislerde, 

bu konular hakkında hiç bir açıklamaya rastlamıyoruz. Bazı müfes- 
sirler onun bir melek; diğer bir kısmı da onun bir insan olduğunu 

söyler. “İnsandır” diyenler, bu sefer kimliğinde birleşmiyorlar. Bazısı 
onun, şifahi Yahudi rivayetlerinde vezir olarak ismi geçen Asaf b. 
Bahriya, kimi de onun, Hızır (a.s) olduğunu zikreder. Başka bir grup 
da ona başka bir isim verir. İmam Razî ise bu şahsın bizzat Süley¬ 
man m (a.s) kendisi olduğunda ısrar eder. Fakat bunlardan hiçbiri 
güvenilir bir kaynağa dayanmamaktadır. Hazi nin görüşü, Kur'an-ı 
Kerim in metnine dahi uymaz. Bunun gibi metinde geçen ‘Kitap’ ko- 
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nusunda müfessirler farklı görüştedirler. Kimi onun, "Levh.*i Mah- 
luz'a" işaret ettiğini söyler, diğer bir kısmı da onu. ‘Şeriat Kitab ı (Ka¬ 
nun Kitabı) mânâsına alır. Fakat bütün bunlar tahmindir. O kişinin 
“Kitap”tan elde ettiği bilgiler hakkında da benzeri tahminler yürütül¬ 
müştür. Biz, sadece Kur an da ifade edilene ya da ayetlerde açıkça 
ortaya çıkana inanır ve itibar ederiz . Her halükârda sözkonusu zat, 

cinlerden biri değil muhtemelen bir insandı. Bu şahıs, kaynağı İlahî 
Kitap (el-Kitap ) olan başkalarının kinden farklı, olağanüstü bir bilgi¬ 
ye sahipti. Cin, sahip olduğu güç sayesinde fahiı alıp birkaç saat 

içinde getirebileceğini; bu insan da, bilgisinin gücüyle onu bir an 
içinde getirebileceğini iddia etmişti. 

48. Kur‘an-ı Kerim'in bu husustaki ifadeleri çok açıktır. Bu insa¬ 

nın iddiası cininki gibi kuru bir iddia olarak kalmadı, aksine iddiada 
bulunur bulunmaz konuşmayı müteakip taht Hz. Süleyman'ın (a.s) 

önünde fiilen görüldü. Bu ibareler üzerinde şöyle bir düşünelim: 

“Sözkonusu zat, "göz açıp-kapayıncaya kadar, tahtı sana getirece¬ 
ğim" dedi. Hemen ardından da Hz. Süleyman (a.s). önünde tahtın 
durduğunu gördü...” Bu ifadeleri okuyan biri, o zatın bu sözleri söy- 
ler-söylemez hadisenin, söylendiği şekilde önlerinde voıku bulduğu¬ 

nu, olayın olağanüstü özelliğini düşünmeden ve bir tereddüte yer bı¬ 
rakmayacak şekilde anlayacaktır. Binaenaleyh böyle açık bir mese¬ 
lede, konuyla yakından ilişkisi olmayan yorumlarda bulunmak ge¬ 
reksizdir. Nitekim Hz. Süleyman'ın (a.s) tahtı gördüğünde, “Bu Rab- 
bimin lütfundandır! (Lütfuna) şükür edip-etmeyeoeğim hususunda 
beni sınamak istiyor!” diye dile getirdiği hayret, ancak hadise olağa¬ 
nüstü ise uygun olabilirdi. Yoksa, bir kraliçe için, çok acele bir tah¬ 
tın, kralın teb asından kabiliyetli bir zanaatkar tarafından yapılmış 
olmasında, yüksek sesle “Bu Rabbimin lütfundandır...!” demesinde 

Hz. Süleyman'ı (a.s) hayrete düşürecek farklı bir hadise olamazdı. 
Bütün bunlar gözönünde tutulduğunda, böyle küçük başarılardan 
dolayı mümin bir idarecinin, kibir ve gurura kapılması sözkonusu 

olamazdı. Kaldı ki, burada bu sözleri söyleyen sıradan biri değil, Al¬ 
lah'ın bir peygamberi idi. 

Bir kral tahtının, 1500 milden daha uzak mesafeden göz açıp-ka- 
paymcaya kadar nasıl alınıp-getirildiği sorusuna gelince, bunun ce¬ 
vabı kısaca şu şekilde olabilir: “Yer-zaman ve madde-hareket gibi, 

bizim gözlem ve deney esasına dayanan kavramlar, bize uygulanabi¬ 
lir ve ancak bizim için geçerlidir. Bu kavramlarımız Allah katında de¬ 
ğişmez olmadığı gibi O nu bağlamaz da. Nitekim sıradan bir taht şöy¬ 

le dursun, O'nun gücü, güneşi, ondan daha da büyük yıldızlan bir 
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anlık maddeler halinde, milyon kere milyon mil mesafelere bir anda 
yürütebilir ve sevkedebilir. Bir emri ile bu kainatı varlık alemine çı¬ 
karan Allah'ın, Sebe melikesinin tahtını, ışık hızından daha hızlı ha¬ 
reket ettirecek gücü elbette vardır. İşte bununla Kur an da, güç ve 
kudretiyle Allah'ın (c), kulu Hz. Muhammed'i (s.a) Mekke'den Ku¬ 
düs'e götürüp oradan aynı gece tekrar geri getirdiği anlatılmakta¬ 
dır. 

49. Yani Allah (c.c.), kimsenin şükrüne ve hamdine muhtaç değil¬ 
dir. Ulûhiyycti, bir kimsenin nankörlüğü ya da şükran duygusun¬ 
dan yoksunluğu yüzünden ne bir damla eksilir, ne de bir damla ar¬ 
tar. O, bizatihi kendi öz gücüyle herşeye hükmedendir. Onun haki¬ 
miyeti, yaratıkların O'nu tanımasına veya inkar etmesine bağlı de¬ 

ğildir. Aynı husus Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın dilinden de ifade 
edilmiştir: "Siz ve yeryüzünde bulunanlar hep nankörlük etseniz, iyi 
biliniz ki Allah müstağnidir, (sizin şükrünüze muhtaç değildir, O za¬ 
tında) övülmüştür.” (lbrahim:8). Müslim'de rivayet edilen bir Hadis-i 
Kudsi'de de aynı husus anlatılır ve şöyle denmektedir: 

“Allah (c.c) diyor ki, ey kullarım! Geçmiş ve gelecek, siz bütün ins 
ve cinler bir araya gelerek, sıranızdaki en muttaki kimsenin kalbi gibi 

olsanız, sizin bu durumunuz, benim hakimiyetimi zerre kadar art¬ 
tırmaz; gene, ey kullarım! Geçmiş gelecek bütün ins ve cin bir araya 

toplansanız ve aranızdaki en günahkâr birinin kalbi gibi olsanız, be¬ 
nim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz. Ey kulla¬ 
rım! Hakkınızda itibar ettiğim şey, amellerin izdir; ve daha sonra siz 

onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırıla¬ 
caksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa, bundan 
dolayı Allah'a şükretsin: kim de haynn dışında başka bir şey işlerse, 
bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın!" 

50. Melikenin Kudüs'e nasıl ulaştığı ve huzura nasıl kabul edildi¬ 
ğinden ise hiç söz edilmemiştir. Hz. Süleyman'ı (a.s.) görmek üzere 

Melike saraya vardığı andan itibaren Kıssaya yeniden başlanır. 

51. Bu cümle çok manâlıdır, şu hususları demek ister: 1- Acaba o 
melike, kendi başkentinden Kudüs gibi uzak bir bölgeye hemen, hiç 
zaman geçmeden getirilen tahtın kendi tahtı olup-olmadığını anla¬ 

yacak mı? 2- Bakalım, bu mucizeyi gördükten sonra, hakkı kabul 
edecek mi yoksa hatasında direnecek mi? Hz. Süleyman'ın (a.s.), 

onun tahtına sahip olmak niyetinde olduğunu söyleyen kimselerin 
iddialarını ayetin bu kısmı çürütüyor. Hz. Süleyman (a.s) burada, 
Melike nin Hidayet Yolunu bulmasında yardımcı olmak için bu işi 
yaptığını, bizzat kendisi açıkça ifade ediyor. 
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42 Böylece (Bclkıs) geldiği zaman ona: "Senin tahtın böyle mi?" de¬ 
nildi. Dedi ki: "Tıpkı kendisi.02 Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz 
müslüman olmuştuk."53 

AÇIKLAMA 

52. Bu aynı zamanda, Hz. Süleyman’ın (a.s) Melike için bir taht 
yaptırmak istemesi şeklinde olayı yansıtan kimselerin düşünceleri¬ 
ni de çürütür. Bu maksatla onun, teklif sahiplerini çağırdığı, içlerin¬ 

den en güçlü ve kuvvetli bir sanatkara, birkaç saat içinde kendisine 
bir taht yapmasını teklif ettiği, fakat sadece usta bir zanatkann he¬ 
men bir taht yapabileceğini söylediği şeklindeki spekülasyonları da 

çürütür. Hz. Süleyman’ın (a.s), tahtın kendi huzuruna getirilmesini 
emretmesi (ayet:38), alınıp getirildiği zaman hizmetçilerinden onun, 
rastgele Melike nin önüne konmasını istemesi (ayet:41) Melike var¬ 
dığı zaman da ona. tahtının,kendisine gösterilen tahta benzeyip- 
benzemediğinin sorulması ve onun da, •‘tıpkı tahtımın aynısı” diye 
cevap vermesi, yukarıdaki tahmine dayanan görüşleri çürütür. Belli 
ki, olayların böyle bir ifade ile anlatılması karşısında saçma sapan 
yorumların artık yeri olmaz. Yine de hâlâ geriye kalmış herhangi bir 
şüphe varsa, onu da daha sonra gelen cümle yeteri kadar açıkla¬ 
maktadır. 

53. Yani, “Biz bu mucizeyi görmeden önce bile, hakkında duyduk- 
lanmızdan, Hz, Süleyman’ın (a.s) bir ülkenin sadece bir idarecisi de¬ 

ğil, aynı zaman da O nun, Allah'ın (c.c) bir peygamberi olduğuna da 
inanmıştık." Artık tahtı görüp “taa kendisidir" dedikten sonra, Hz. 
Süleyman'ın (a.s) bir taht yaptırdığı ve onu Melikenin önüne koy¬ 

durduğu varsayıhyorsa, o zaman, bu cümlenin eklenmesinin ne gibi 
bir anlamı olabilir? Kraliçeninkine tıpatıp benzer bir tahtın yaptırıl¬ 
ması için hiçbir çabanın gösterilmemiş olduğunu farzetsek bile, 

bunda güneşe tapan bir Melikeye, “Biz bunu zaten önceden bilmiş 
ve müslüman olmuştuk” dedirtecek ne gibi bir özel mükemmellik 
olabilirdi? 



118 TEFHİMU'L KUR’AN 27 i Nemi Suresi 

43 Allah’tan başka tapmakta olduğu şeyler onu (müslüman olmak¬ 
tan) alıkoymuştu. Gerçekte o, küfre sapan bir kavimdendir.54 

44 Ona: "Köşke gir" denildi. Onu görünce derin bir su sandı55 ve (ete¬ 
ğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: "Gerçekte bu, saydam 
camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zeminidir." 

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben Sü¬ 
leyman’la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum."56 

45 Andolsun, biz Scmud°7 (kavmine de) kardeşleri Salih'i: "Yalnızca 
Allah'a kulluk edin" diye (demek üzere) gönderdik. Bir de ne görsün, on¬ 

lar birbirlerine düşman kesilmiş iki gruptur.58 

AÇIKLAMA 

54. Melike nin inatçı ve söz dinlemez birisi olmadığını belirten bu 
cümleyi Allah (c.c.) onun durumunu vuzuha kavuşturmak için iiave 

etmiş, parantez içi bir cümle olarak zikretmiştir. Çünkü o, özellikle 
inançsız bir toplumdan geliyordu. Çocukluğundan beri sahte tanrı¬ 
lar önünde eğilmeye alışık olduğundan, bu durumu hak yolu bulma¬ 
sına engel olmuştu. Nitekim o, Hz. Süleyman (a.s) ile karşılaşır-kar- 
şılaşmaz, doğru yolu farketti ve böylece engel de ortadan kalkmış ol- 
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du. 

55. Bu husus Melike yi gafletten uyandıran son olay oldu. İlki, Hz. 
Süleyman'ın (a.s) “Rahman Rahim olan Allah'ın (c.c) adı ile” başla¬ 

yan mektubu idi. Bu şekilde mektuba başlamak, hükümdarlar ara¬ 

sında geçerli olan protokolden tamamen farklı bir usûl idi. İkincisi. 
Hz. Süleyman'ın (a.s) Melikenin gönderdiği hediyeleri geri çevirme- 
siydi. Bu sayede Melike, onun bilinen krallardan farklı bir hüküm¬ 
dar olduğunu anlamıştı. Üçüncüsü, Hz. Süleyman (a.s) hakkında, 
Melike nin elçilerinin verdiği rapordu. Bununla Melike, Hz. Süley¬ 
man'ın (a.s) hayatı, hikmeti ve Hakk a olan daveti hususunda bilgi 
edindi, Melike yi, Kudüs'e bizzat yolculuk yapmaya ve şahsen Hz. 

Süleyman'la (a.s) görüşmeye sevkeden yegâne sebep de bu oldu. O. 
“biz bunu zaten önceden bilmiş ve müslüman olmuştuk” dediği za¬ 
man buna işaret etmiş oluyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar çok 
kısa bir zaman zarfında, Melikeye ait tahtın Ma'ıib'den Kudüs'e geti¬ 

rilmesi olayı da dördüncü hususu teşkil ediyordu. Melike, Hz. Süley¬ 
man ın (a.s) şahsının gerisinde Allah'ın (c.c) gücünün bulunduğunu 
bu olaydan çıkarmış idi. Bu, Hz. Süleyman'ın (a.s) yüce ve temiz şah¬ 
siyeti hakkında. Melike nin kafasında bulunan tüm şüpheleri gide¬ 
ren son husustu. Rahat ve konforu sağlayan her türlü imkana ve 
ikamet etmek için muhteşem bir saraya sahip olan Hz. Süleyman'ın 

(a.s), en ufak bir nimetinden dolayı hemen Allah'a (c.c) secde eden 
bir karaktere sahip, her çeşit kibir ve gururdan uzak, Allah'a çok 
şükreden ve yaşadığı hayatın, dünyaya kul köle olanlarınkinden 

farklı olduğunu gördüğü zaman Melike, hayretini ifade eden bu keli¬ 

meleri söylemekten kendini alamamıştı. 

56. Hz. Süleyman (a.s.) ile Sebe Melikesi arasında geçen bu kıssa, 
İncil, Tevrat ve lsrailî rivayetlerde çeşitli şekillerde anlatılmıştır. Fa¬ 
kat Kur'ân-ı Kerim in bu kıssayı nakledişi, diğerlerinden tümüyle 
farklıdır. Tevrat'a geçtiği şekliyle kıssanın özeti şöyledir: “Ve Sebe 
Melikesi (kraliçesi) Süleyman'ın şöhretini duyunca, bazı zor sorular¬ 
la onu sınamak üzere, kalabalık bir maiyet ile Kudüs'e geldi. Süley¬ 
man'ın huzuruna vardığında, içinde sormayı tasarladığı herşeyi sor¬ 
du. Ve onun bütün sorularına Süleyman cevap verdi; (...) ve Süley¬ 
man'ın derin hikmetini, yaptırdığı sarayı, sofrasındaki yemekleri, 
görevlilerin (bakanlar) oturuşunu ve elbiselerini, hizmetçilerin du¬ 

ruşu ve kıyafetlerini, sakileri ve giydiklerini ve nihayet Rabbin evine 
çıkan merdivenin ihtişamını görünce Sebe Melikesi'nde bu ihtişam 
ve debdebeye karşı dayanacak takat kalmadı. Ve Sultan a şöyle dedi: 

Senin yaptığın işler ve sahib olduğun hikmet hakkında, ülkemde 
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duymuş olduklanm tümüyle doğru imiş. Buraya gelip bizzat kendi 
gözlerimle görünceye kadar onların sözlerine inanmamıştım: Ve ben 
görüyorum ki, sahib olduğun hikmetinin yansı bile bana anlatılma¬ 

mış; halbuki Senin şöhretin, duyduğumun çok çok üstündedir. Ne 
mutlu senin adamlanna, ne mutlu senin hizmetçilerine! Onlar dai¬ 
ma senin huzurunda duruyor ve her zaman senin hikmetini dinliyor 

ve işitebiliyorlar! Seni, kendi tahtına oturtan Rabbin ne Yücedir! (...) 
Ve o krala yüzyirmi kantar altın, bol miktarda baharat ve paha biçil¬ 
mez kıymetli taşlar verdi; ve Sebe Melikesi nin kral Süleyman'a ver¬ 
diği baharatın bir benzeri dünyada yoktu (...) ve Kral Süleyman da, 
kraliçenin bütün arzularını yerine getirdi ve istediği herşeyi ona ver¬ 
di (...) ve böylece Kraliçe maiyeti ve kullan ile beraber memleketine 
dönüp gitti. (II. Tarihler. 9:1-12, I. Krallar, 10:1-13) 

Incil’de ise. Hz. İsa'nın, Sebe kraliçesi hakkında yaptığı konuşma¬ 
sından sadece aşağıdaki cümle nakledilmiştir. 

“Cenup karliçesi, hesap günü bu neslin adamlanyla kalkacak ve 
onu ayıplayacak; çünkü o, Süleyman'ın hikmetini dinlemek üzere, 
dünyanın uzak bölgelerinden buraya geldi; ve işte Süleyman'dan da¬ 
ha büyüğü buradadır (huzurumuzdadır).» (Matta, 12:42; Luka, 
11:31). 

Süleyman (a.s) ile Sebe Melikesi arasında geçen kıssa, Yahudile- 
rin şifahî rivayetlerinde anlatılan şekliyle, birçok kısımlarda Kuranî 
ifadeleri andırır. Şöyle ki Hüdhüd ün kaybolması, daha sona geri 
gelmesi, Sebe ülkesi ve melikesi hakkında bir rapor vermesi, Hüd- 

hüd vasıtasıyla Hz. Süleyman'ın (a.s) Melike ye mektup göndermesi, 
güneşe ibadet etmek için. Melike tam mabede gitmekte olduğu bir sı¬ 
rada, Hüdhüd un mektubu onun önüne atması, meseleyi görüşmek 
üzere Melike nin, bakanlar kurulunu toplantıya çağırması, daha 
sonra Süleyman’a (a.s) değerli hediyeler göndermesi, Melike nin Ku¬ 
düs yolculuğu ve şalisen Hz. Süleyman'la (a.s) görüşmesi, saraya va¬ 

rışı ve Hz. Süleyman'ın (a.s) oturduğu bu sarayın bir gölün ortasında 
olduğunu sanması ve sudan geçip tahta varması için Melikenin, 
eteklerini yukarıya doğru çekme gibi hususlar, şifahî İsrail rivayetle¬ 

rinde Kuran dakine benzer bir şekilde anlatılır. Fakat, Hz. Süley¬ 
man'ın (a.s) getirilen hediyeler kendisine verilirken yapLığı cevabî 

konuşma, Melike’nin tahtını Manb’den getirilmek üzere cereyan 

eden müzakereler, bir şükran ifadesi olarak her lütfuna karşı Allah'a 
(c.c) secdeye varması, sonunda. Melike nin Hz. Süleyman'ın (a.s), 
huzurunda İman ı kabul etmesi ve Peygamber in, Allah ın (c.c) birli¬ 

ğine olan inancı gibi konularda, bu rivayetlerde herhangi bir işaret 
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yoktur. Bunların en kötüsü bu habis insanlar. Allah ın (c.c) yasakla¬ 
masına rağmen. Hz. Süleyman'ı (a.s), Sebe Melikesi ile zina yapmak¬ 
la itham ettiler. Bu birleşmenin neticesinde, Kudüs'ü harab eden 
babil kralı Buhtunnasr'm mensup olduğu neseb i gayri sahih bir 
neslin ortaya çıktığını ileri sürdüler. (Yahudi Ansiklopedisi. Jewish 
Encyclopedia- Cilt. 11; sh: 443). Görüldüğü gibi Yahudi alimleri, Hz. 
Süleyman'ı (a.s) tenkitte çok aşın gitmiş ve bir peygambere hiç ya¬ 
kışmayan suçlar isnad etmiş oluyorlar. Aynı zamanda Tevrat'ın 
emirlerini bozmak gibi ihanet suçlan işlediğini de ileri sürerler. Ken¬ 

disine verilen hikmet ve saltanattan dolayı gurura kapılmak, kılıbık 
bir koca olmak, çok lüks bir hayat sürmek, çok tannlı ve putperest 
olmak gibi suçlarla da onu itham etmişlerdir. (Yahudi Ansiklopedisi- 

Jevvish Encylopedia- Cilt, 11, sh:439-444). Kitab-ı Mukaddes in Hz. 
Süleyman'ı (a.s) peygamber yerine, sadece bir hükümdar olarak tak¬ 
dim etmesi, bu menfi propagandaya bağlıdır. Nitekim Hz. ‘Süley¬ 
man'ı (a.s), İlahî emirlerin aksine çok tannlı müşrik ve putperest ka¬ 
dınlara kapılmak, böylece Allah'tan yüz çevirmek ve başka tann ve 
tannçalara yönelmekle suçlamışlardı. (1. Krallar. 1 1: 1-11). Bunun 
tam aksine Kur'an-ı Kerim in şimdi olduğu gibi, nankör İsraillilerin 
kendi peygamber ve ileri gelenlerine bizzat attıklan iftira kirlerinden 
aklamış olmasının ne büyük bir lülûf olduğu açıkça görülebilir. 
Kurana ve onu getirene düşmanlan olarak bakmalan tam bir nan¬ 
körlük ve küfran-ı nimetin ta kendisidir. 

57. Bu hususu mukayese için.. Araf: 73-79, Hud: 61-68, Şuara: 
141-159, Kamer: 23-32 ve Şems: 11-15 ayetlerine bakınız. 

58. Yani, Hz. Salih (a.s), vazifesine başlar başlamaz halkı, mümin 

ve kafirler olmak üzere iki gruba aynldı. Kur an in başka yerlerinde 
de ifade edildiği gibi aralannda hemen bir çekişme başladı: 

“O nun (Salih) kavminin ileri gelenlerinden (bu sözleri) kibirlerine 
yediremeyenler, içlerinden zayıf ve aciz saydıklan müminlere sordu¬ 

lar: “Salih'i, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber mi tanıyor¬ 
sunuz?" Onlar, “evet" dediler, “biz onunla ne gönderilmişse biz ona 

iman edenlerdeniz." Fakat imanı kibirlerine yediremeyenler dediler 
ki; “Biz de, sizin iman ettiklerinizi inkâr ediyoruz." (Araf: 75-76). 

Mekke'de Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a) zuhurunda da, 
tamamiyle benzer bir durumun ortaya çıkmış olması şayan-ı dikkat¬ 
tir. Nitekim Mekke ahalisi iki ayn fırkaya ayrılmış ve aralannda bir 
mücadele başlamıştı. Dolayısıyla bu kıssa, bu ayetlerin nazil olduğu 
zamandaki şartlara mükemmel bir şekilde işaret etmiş oluyor. 
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46 Dedi ki: "Ey kavmim, neden iyilikten önce, kötülük konusunda 
acele davranıyorsunuz?59 Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? 
Umulur ki esirgenirsiniz" 

47 Dediler ki: "Senin ve seninle birlikte olanlar yüzünden uğursuzlu¬ 
ğa uğradık."60 Dedi ki: "Sizin uğursuzluğunuz (başınıza gelenler) Allah 
katında (yazılı)dır. Hayır, siz denenmekte olan bir kavimsiniz."61 

48 Şehirde dokuzlu bir çete62 vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar 

ve dirlik-düzenlik bırakmıyorlardı. 

AÇIKLAMA 

59. Yani, “Allah'tan iyi şeyler istemek yerine niçin siz, kötülüğü ve 
azabı istemede acele ediyorsunuz?” Hz. Salih'in kavminin ileri gelen¬ 
lerine ait: “Ey Salih, gönderilmiş peygamlerdensen, bizi korkuttu¬ 
ğun azabı getir!” (A raf: 77) şeklindeki sözlerine benzer sözler 

Kur an ın başka bir yerinde de zikredilir. 
60.Onların dedikleri şeyin anlamı şudur: “Senin bu hareketinin 

bizim için uğursuz olduğu kanıtlanmış bulunuyor. Sen ve ashabı¬ 
nın, atalarımızın dinine karşı gelişinizden beri hemen hemen her 

gün üzerimize, bir veya birkaç uğursuzluk -adeta- yağıyor. Çünkü 

tannlanmız bu hareketinizden dolayı bize gazaplanmış bulunuyor¬ 
lar. Bu söz. peygamberlerini uğursuz kimseler olarak telakki eden 
çok-tannlı kavimlerin söylediği, bu mânâdaki sözlere aşağı-yukan 
benzer. Mesela Yasin Suresinde, peygamberleri hakkında “ Siz bize 
uğursuzluk getirdiniz” (Yasin: 18) diyen bir kavme işaret edilmiştir. 
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Firavun ıın kavmi de Hz. Musa (a. s) hakkında aynı şeyleri söylemiş¬ 
ti: “ Onlara bir iyilik gelince “ Bu bize gerekti (davranışlarımızla bu ıu 
hak etmiştik)" derler. Bir kötülük gelirse, bunu, Musa ile onunla be¬ 

raber olanlann uğursuzluğuna yorarlardı. "(Araf: 131). Mekke'de 
Hz Peygamber (s.a) hakkında da buna benzer şeyler söylenmiştir. 

Onların bu sözlerinin bir diğer anlamı da şudur: u Senin zuhurun, 
halkımız arasındaki bölünmeleri yeniden canlandırmıştır. Daha ön¬ 
ce biz, tek bir dine mensup bütünleşmiş bir toplum idik. Senin uğur¬ 
suz gelişin kardeşi kardeşe düşürmüş, oğulu babadan ayırmıştır.” 

Bu, düşmanlarının Hz. Peygambere karşı tekrar tekrar ileri sürdük¬ 
leri başlıca ithamları idi. Hz. Peygamber İmana Davet görevine baş¬ 
lar başlamaz. Ebu Talibe giden Kureyş ileri gelenlerinden müteşek¬ 

kil bir heyet şöyle demişti: “ Siz bu yeğeninizi bize bırakın; O, senin ve 
atalarının dinine karşı gelmekte, kavminin arasına nifak saçmakta 
ve bütün bir toplumu aptal yerine koymaktadır. " ( İbn Hişam, Cild: 

1, sh. 285) Hac münasebetiyle çevreden Mekke'ye gelen kafirleri, Hz. 
Muhammed'in (s.a) etkilemesinden korkan Mekkeli Kureyş müşrik¬ 
leri, bu hususu görüştü ve Arap kabilelerini biraraya toplamaya ka¬ 
rar verdiler. Onlara şunu anlattılar: “ Bu adam bir sihirbazdır. Sahip 

olduğu bu hünerle, oğulu babadan, kardeşi kardeşten, hanımı ko¬ 
casından ve ferdi ailesinden koparıyor. ( İbn Hisam, Cild. 1, sh. 
289) 

61. Yani, “ Sizin Hakk diye kabul ettiğiniz şey gerçekte Hakk değil¬ 
dir, sizin hâlâ anlamadığınız gerçek şudur: Benim peygamber olarak 
gelmemle siz bir imtihana tabi tutulmuş bulunuyorsunuz. Gelişim¬ 
den önce siz de, herkesin gittiği cahiliyye yolundan gidiyordunuz. 
Hakk'ı bâtıldan ayırdedemediniz; gerçeği sahtesinden ayırmak için 
elinizde hiçbir ölçü yoktu; en şerlileriniz, iyi olanlarınıza tahakküm 
ediyordu. Böylece bâtılın çamur bataklığında yuvarlanıp gidiyordu¬ 
nuz. Fakat değerlendirilip takdir edildiğiniz şeyin aksine şimdi bir 

ölçü gelmiştir. Şu anda Hakk ve bâtıl, her ikisi de açık açık ortaya 

çıkmıştır. Hakk'ı kim kabul ederse, şu ana kadar önemseyip-önem- 

semediğine bakılmaksızın kendisine itibar edilecek; şayet dâlalette 

ısrar ederse, bundan önce başkanlann başkanı olarak itibar edilmiş 
olsa bile, kendisine hiçbir değer verilmeyecektir. Şimdiki değer ölçü¬ 
sü, ne asalet veya köklü bir aileden gelmiş olma esasına, ne kişinin 

sahip olduğu kaynaklar ve imkanlar temeline, ne de beden gücüne 
değil, aksine kişinin. Hakk ı kabul etmesine veya bâtılda kalmayı 
sürdürüp-sürdürmeyeceği esasına dayanacaktır." 

62. Yani, “ kabilelerden seçilmiş ve arkalannda çeteleri bulunan 
dokuz ileri gelen kimse. " 
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49 Kendi aralannda Allah adına and içerek, dediler ki: "Gece mutlaka 
ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine:03 Ailesinin yok 
oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, 
diyelim."54 

50 Onlar, hileli bir düzen kurdu, biz de (onların hilesine karşı) onla¬ 
rın farkında olmadığı bir düzen kurduk.63 

51 Artık sen, onların kurdukları hilcli-düzenin uğradığı sona bir bak; 
biz, onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. 

52 İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Hiç 
şüphe yok, bilmekte olan bir kavim için bunda bir ayet vardır.66 

AÇIKLAMA 

63. " Velisine" İfadesi; Hz. Salih'in (a.s) mensup olduğu kabilenin 
reisini ifade eder. Eski kabile anane ve geleneğine göre, kabile reisi, 

kabilenin fertlerinden her hangi birisinin kan davasını güdebilirdi. 
Mekke'de Hz. Peygamber in amcası Ebu Talib için de durum aynı idi. 

Eğer Hz. Peygamber e (s.a) saldırır ve öldürürlerse, mensubu bulun¬ 
duğu Beni Haşim kabilesinin reisi ve aynı zamanda amcası olan Ebu 
Talib in, kabilesi adına bir kan davası iddiası ile ortaya çıkıp çıkma¬ 
yacağı konusunda Kureyşliler kararsız idi. 

64. Bu, Mekke ileri gelenlerinin Hz. Peygambere karşı düzenledik¬ 
leri tam bir komplo idi. Onlar Hz. Peygamberi öldürmek üzere, ben¬ 
zer bir komployu hicreti esnasında da düzenlediler. Şöyleki, her ka¬ 
bileden birer kişi olmak kaydıyla bir çete teşkiline karar verdiler. Bu 
çete güruhu, Hz. Peygamber e hep beraber hucüm edecek ve öldüre- 
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çekti, öyleki onun hangi kabile tarafından öldürüldüğü belli olma¬ 
yacak ve böylece. Beni Haşim de. bu cinayetin failini bulamayacak, 
dolayısıyla Haşimoğullan'nın, olaya kanşan kabilelerin hepsi ile bir¬ 
den, intikam almak üzere savaşması imkansız hale gelmiş olacak¬ 
tır. 

65. Yani, 44 Kararlaştırdıkları gece Salih'e (s.a) baskın yapamadan 
önce, Allah (c.c) onların üstüne, hepsini tamamıyla yok eden, azabı¬ 
nı indirdi. Hz. Salih'in (s.a) mucizevi dişi-devesıni sakatladıktan 
sonra, bu komployu hazırlamış oldukları anlaşılmaktadır. Hud Su- 
resi'nin 65. ayetine göre, kavmi dişi deveyi öldürdüğü zaman, Hz. 
Salih (s.a) onlara üç gün yurtlarında istediklerini yapabileceklerini 
söyledi. Çünkü bu süre içinde onları Allah'ın azabı yakalamıştı. Bu 
noktada onlar, Salih'in kendilerini korkuttuğu azabın gelebileceği 
gibi gelemeyeceğini de düşünmüş olabilirler. Binaenaleyh, azabı 
başlarına indirmek için Allah'ın (c.c) tayin etmiş olduğu geceyi, bü¬ 
yük bir ihtimalle onlar da. Peygambere saldırmak için seçmişlerdir. 
Böylece Hz. Salih’e (a.s) dokunamadan hemen önce Allah (c.c) onlan 
yerle bir etmiştir.” 

66. Yani, “ Cahil kimseler şöyle der: “ Hz. Salih’in devesinin öldü¬ 
rülmesiyle Semûd kavmini yerle bir eden deprem arasında hiçbir 
alâka yoktur. Bu gibi olayların kendi tabiî sebebleri vardır. Bu gibi 
şeylerin olması veya olmamasının, o yerde oturan insanların dindar¬ 
lığı ya da günahkârlığı, zorba ya da adil olmalarıyla hiçbir ilgisi yok¬ 
tur." Şu şehir veya ülke günah ve kötülüklerle doldu; bundan dolayı, 
bir tufan onlan yoketti ya da deprem, oraların sakinlerini yerle bir et¬ 
ti veya ani bir felaket onlan helak etti." gibi sözler manasızdır. İlim ve 
hikmet sahibi kimseler ise, bu kâinatın kör ve sağır bir tann tarafın¬ 
dan değil, aksine Alîm ve Hakim olan Bir Allah'ın vermekte olduğu 
kararlarla idare edilmekte olduğunu anlar ve bilir. O nun kararlan 
maddi sebeblere bağlı değil, maddî sebebler O nun idaresine tabidir. 
Toplumlan hor ve aşağılık kılan kararlan, körü körüne değil aksine 
hikmet ve adalete uygun olarak alınır. O nun Kitabı cezalandırma il¬ 
kesini de içerir. Buna göre günahkârlar işledikleri kötü amellerin¬ 
den dolayı ahlakî alanlarda bu dünyada da cezalandmlır. Bu ger¬ 
çeklerin farkında olanlar, maddî ve tabiî sebebleri ileri sürmek sure¬ 
tiyle deprem v.s gibi doğal afetleri te vil edip, saptırmazlar. Aksine, bu 
olaylan kendileri için bir ihtar cezası olarak değerlendirir ve onlar¬ 
dan ibret dersleri alırlar. Bizzat kendisinin yaratmış olduğu mamur 
bir yer ve sakinleri. Yaratıcının, hangi ahlâkî sebeblerden dolayı yok 
ettiğini anlamaya çalışırlar. Hal ve haraketlerini, Allah ın gazabını 
celbedecek yoldan, O nun rahmetini çekecek yola doğru çevirirler. 
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53 İman edenleri ve korkup-sakınanları da kurtardık. 
54 Lût67 da; hani kavmine demişti ki: "Siz, açıkça gördüğünüz hal¬ 

de,68 yine de o çirkin utanmazlığı yapacak mısınız?" 

55 "Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyor¬ 
sunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen69 bir kavimsiniz." 

56 Onun kavminin cevabı: "Lût ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. 
Temiz kalmak isteyen insanlarmış" demekten başka olmadı. 
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57 Biz de, onu v«J ailesini kurtardık, yalnızca kansı hariç; onu geride 
- - ^ b içinde kalanlar arasında) takdir ettik.70 

58 Ve onlar üzerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp korkutulanların 
yağmuru ne kadar kötüdür. 

59 De ki: "Hamd Allah'ındır ve selam O'nun seçtiği kullarının üzeri¬ 
nedir.71 Allah mı daha hayırlı yoksa onların ortak koşmakta oldukları 
mı?"72 

60 (Onlar mı) Yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren 
mi? Ki onunla (o suyla) gönül alıcı bahçeler bitiriverdik, sizin içinse 

onun bir ağacını bitirmek, (bile) mümkün değildir. Allah ile beraber baş¬ 
ka bir ilah mı?73 Hayır, onlar sapıklıkta devam etmekte olan bir kavim¬ 
dir. 

AÇIKLAMA 

67. Bu hususun mukayesesi için, Araf: 80-84; Hud: 74-83; Hıcr: 
57-77; En%a: 71-75; Şuara: 160-174; Ankebut: 28-75; Saffat: 133- 
138 ve Kamer: 33-39. ayetlere bakınız. 

68. Bunun çeşitli mânâları olabilir ve muhtelemen hepsi de şu hu¬ 
suslara işaret eder: 1- “ Siz bu fiilin işlenişinin kötü olduğunun far¬ 
kındasınız ve fakat buna rağmen siz onu, öyle bir iş olması niyetiyle 
bile bile yapıyorsunuz. **; 2- * Siz erkeğin cinsi arzusunu tatmin için 
erkeğin değil, kadının yaratılmış olduğunun da farkındasınız. Kadın 
ile erkek arasındaki fark, sizin anlamayacağınız kadar müphem de¬ 
ğildir. Fakat bu çirkin işi siz göz göre göre yapıyorsunuz. ” 3- “Siz bu 
hayasızlığı, hiçbir şeye aldırmayarak, halkın gözü önünde açıkça ic¬ 
ra ediyorsunuz. ” Nitekim Ankebut Suresi nin 29. ayetinde bu husus 
şöyle ifade edilmiştir: “....ve siz, toplantılarınızda ( erkekler arası 
seks partilerinde) hayasızca şeyler yapıyorsunuz. " 

69. 'Cehalet' kelimesi burada, ahmaklık ve budalalık anlamında 
kullanılmıştır. Fakat, cahillik ve ilimden yoksunluk anlamında alın¬ 
sa bile, şu mânâyı ifade eder: “ Siz hareketlerinizin kötü sonuçlanm 
kestiremezsiniz. Siz sadece şehevî arzulan sürdürmeyi bilirsiniz. 
Fakat siz haince ve ceza gerektiren bu şehvet tutkusunun, nasıl bir 
cezayı gerektirdiğini bilemezsiniz. Allah ın cezası başınıza inmeye 
hazır, fakat siz bunu hissetmeyecek kadar gafil ve bu pis eğlenceye 
dalmış durumdasınız.” 

70. Yani, “Lût'a (a.s) hanımını beraberinde götürmemesi için gere¬ 
ken talimat verilmişti. Çünkü kansı, kavmi ile beraber yok olması 
gerekenlerdendi. " 

71. Buradan itibaren ikinci bölüm başlar. Bu cümle de, sözkonusu 
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bölümün girişini teşkil eder. I3u giriş cümlesi, bir konuşmaya nasıl 
başlanacağını müslümanlara öğretiyor. Gerçekten İslam düşünce¬ 
sine sahip kişiler, hitabet ve konuşmalarına Allah'a (c.c) hamd ve 

O nun salih kullarına da selât-u selam getirerek başlarlar. Fakat gü¬ 
nümüzde bu usûle riayet, ne yazık ki yobazlığın özelliği olarak telak¬ 
ki edilir ve günümüz müslüman konuşmacılarının konuşmalarını 

bununla başlatmak diye bir hassasiyet ve kaygıları da yok ve yap¬ 
maktan da böyle bir ızdırap duymuzlar. 

72. Allah mı yoksa (ortak koştuğunuz) sahte tanrılar mı daha ha¬ 
yırlıdır, gibi yüzeysel olarak sorulan bir soru, doğrusu insana tuhaf 

geliyor. Aslında sahte tanrılarda hayrın bulunup bulunmadığı ko¬ 
nusunda soru sormak abestir. Binaenaleyh bu hususta onlar Allah 
(c.c) ile hiçbir surette mukayese edilemezler. Allah'ın, O'na ortak 
koşmakta oldukları kendi tanrılarıyla mukayese edebileceği konu¬ 
sunda yanlış bir anlayışa müşriklerde bile rastlanmaz. Fakat hata¬ 
larından dolayı müşrikleri ikaz etmek için onlara bu soru yöneltil¬ 

miştir. Zira bu dünyada hiçbir kimsenin, içinde -az da olsa- hayır 
görmediği bir işi yapmayacağında şüphe yoktur. Şimdi şayet müş¬ 

rikler, Allah'ın yerine kendi tanrılarına hizmet etti, onlara yalvardı ve 

bir takım adaklar sunduysa, bu, onlarda hayır bulunduğuna inan- 
dıklanndandı. Aksi halde bu yaptıkları işler onlara, mânâsız ve saç¬ 
ma gelmiş olurdu. Allah'ın mı yoksa taptıkları tanrıların mı daha ha¬ 
yırlı olduğu hususunda düşünmeye sevketmek için onlara, bu soru¬ 
nun açıkça sorulmuş olması da bundandır. Çünkü onlar böyle açık 
bir soruya karşı duramaz ve cevap veremezlerdi, içlerinden en bağ¬ 

naz bir müşrik bile, kendi tanrılarının Allah'tan daha hayırlı olduğu 
şeklinde bir şey söylemeye cüret edemezdi. Lâkin onlar, Allah'ın da¬ 
ha hayırlı olduğunu itiraf etmiş olsaydılar, bu seferde inançlarını tü¬ 
müyle yıkmış olacaklardı. Çünkü öyle bir durumda, daha yüce bir 
inanca karşı daha süfli bir inancı benimsemek makul olmayacaktı. 
Böylece Kuran, muhaliflerini, daha ilk başta çaresiz bırakmış olu¬ 

yordu. Bundan sonra, Allah'ın kudreti ve yaratışına ilişkin deliller 
hakkında, şu mealde sorular sorulmuştur: “ Bunlar kimin eserleri¬ 
dir? Allah'ın dışında, O'na bu işlerde yardım eden başka herhangi 

bir tanrı mı var? Şayet yoksa, ne diye bunlan, tanrılarınız olarak uy¬ 
duruyorsunuz?" 

Bazı rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a) bu ayeti okur-okumaz 

hemen arkasında , "Hayır, sadece Allah (c.c) hayırlıdır. Ebedi müba¬ 
rek ve yüce olan yalnız O'dur" diyerek bunun cevabım da bizzat ken¬ 
disi verirdi. 
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73. Bu işleri. Allah'tan başka birisinin yaptığı ya da bunlan yapar¬ 
ken Allah ın bir ortağı olduğu şeklindeki bir cevabı, hiçbir müşrik ve¬ 
remezdi. Mekkeli putperest ve Arap müşriklerine gelince, Kur'an-ı 
Kerim bunlar hakkında şöyle der: “Onlara, gökleri ve yeri kim yarat¬ 

tı? diye soracak olursan, onlar herşeye galip (Kadir-i Mutlak) olan, 
her şeyi hakkıyla bilen (Alîm) Allah yarattı, derler." (Zuhruf:9). “Ve 
onlara, kendilerini kimin yarattığını soracak olursan, muhakkak ki, 
Allah'tır! derler" (Zuhruf: 87). “Onlara: gökten yağmur indirip, ölü¬ 
münden sonra topraklara can veren kimdir?’ diye soracak olursan, 
şüphesiz Allah tır derler." (Ankebut: 63). “De ki: Size gökten ve yer¬ 
den nzıklar veren kim? Gözleri, kulaklan yaratan ve koruyan kim? 

Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Dünya nizamını (işlerini 
tedbir ile) çekip çeviren kim? Onlar şüphesiz, “Allah'tır" diyecekler." 
Kainatın yaratıcısının Allah (c.c) olduğu, onun nizamını tek başına 
O'nun tayin ve idare etüğini sadece çok tanrılı Araplar değil, aynı za¬ 
manda tüm dünya genellikle kabul etmiş ve halen de kabul etmekte¬ 
dir. Binaenalyeh hiçbir müşrik, sırf tartışma olsun diye bu soruya, 
kendi tanrılarının bu işlerde Allah’ın yardımcıları olduğu şeklinde 
cevap veremezdi. Zira içlerinden biri böyle bir cevap vermeye kalkış¬ 
mış olsaydı, içinde yaşadığı toplumun binlerce ferdi: “Bu bizim inan¬ 

cımız değildir" diye onu yalanlamış olacaktı. 

Bu ve benzer sorular sadece ‘şirk’ inancını değil, aynı zamanda 
tanrıtanımazlık görüşünü de çürütmeyi hedef alır. Mesela, daha ilk 
soruda, “Semadan yağmur indiren ve ağaçlarını yetiştirmeye güç ye- 
tiremeyeceğiniz, ferahlık verici bahçeleri yeşerten kimdir? Toprak 

veya ona benzer yerlerde, sayısız bitki türünün beslenmesi için ge¬ 
rekli temel maddelerin mevcudiyetini, hayvan ve bitki hayatının ida¬ 

mesi için lüzumlu sudaki vasıfların varlığını, denizlerdeki sulann 
tekrar tekrar buharlaşması, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde düzenli 
bir şekilde zaman zaman yağmur halinde düşmesini; özellikle canlı 
sayısız bitki türlerinin beslenip yeşermesine vesile olan ve dolayısıy¬ 
la her çeşit hayvan türünün sayısız ihtiyaçlarını karşılayan toprak, 
hava, su ve ısı arasındaki koordinasyonu; bütün bunların sadece bir 

tesadüfün mü, yoksa yüce bir kudret ve Hakim bir Müdebbir in ira¬ 
desi neticesinde ortaya çıkan btr plan ve programın sonucu olup ol¬ 
madığını şöyle bir düşünelim. Ayrıca, sonuna dek milyonlarca yıl bu 

tesadüfün, sürekli olarak tekrar tekrar aynı şekilde yeniden vukuu 
mümkün müdür? Basireti ön yargılarla bağlanmış olan, sadece 
inatçı bir kimse bunu bir tesadüf olarak niteler. Zira haksever ve ma¬ 
kul hiçbir insan, ne böyle bir saçma iddiada bulunur, ne de böyle bir 

iddiayı doğru kabul eder. 
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61 Ya da yeryüzünü bir karar yeri kılan,74 onun arasında ırmaklar var 
eden ve ona (yeryüzü için) sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında 
bir ara-engel7° (haciz) koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ha¬ 
yır, onların çoğu bilmiyorlar. 

AÇIKLAMA 

74. Sayısız ve çeşitli mahlukat türünün yerküresi üzerinde bulun¬ 
ması ve yaşaması basit bir olay değildir. İnsan, bu yerküresinde te¬ 
sis edilmiş olan hakimane uyum ve koordinasyonu tetkik ederse o, 
sadece hayrette kalır ve bu fevkalâde uyum, ilişki ve oranların, an¬ 
cak, Alîm, Hakim, ve Kadir-i Mutlak olan birTann'nın yaratıp dü¬ 
zenleyebileceği hissini duyar ve kabul eder. Üzerinde yaşadığımız bu 
yer küresi uzay boşluğunda çok hassas bir hareketle seyrediyor. Ha¬ 
reketinde henüz herhangi bir sarsıntı ve sapma görülmemiştir. 
Dünyanın bu hareketinde şayet, depremler esnasında gördüğümüz 
cinsten en ufak bir sarsıntı olmuş olsaydı gezegenimizde hayat ola¬ 
mazdı. Son derece hassas bir biçimde bu küre, hem kendi hem de 
güneş etrafında düzenli olarak dönüyor. Kendi etrafında dönmesi ve 
dolayısıyla her yüzünün düzenli olarak güneşi görmesi veya görme¬ 
mesi, gece ve gündüzün oluşmasına sebep olur. Dünyanın bir yüzü 
sürekli olarak güneşe bakmış olsa, diğer cephesi de hiç güneş alma¬ 
mış olsaydı, bu ikinci yüzünde hiç hayat bulunmaz ve yaşamak 
mümkün olmazdı. Çünkü devamlı güneş alan kısmı, hiçbir canimin 
yaşamasına elverişli olmayacak şeldlde kururdu. Bunun aksine sü¬ 
rekli karanlıkta kalan yüzünde ise, canlı denecek bir şeyin yaşama¬ 
sına imkan vermeyecek derecede dondurucu soğuk hüküm sürmüş 
olurdu. Üstünde yaşadığımız yer küresini, milyonlarca meteorun 
sürekli bombardımanına karşı koruyan beşyüz mil kalınlığında bir 
atmosfer tabakası çevreler. Aksi halde, saniyede otuz mil hızla dün¬ 
yaya doğru fırlamakta olan ortalama yirmi milyon meteor, dünyayı, 
üzerinde insan, hayvan ve bitki türünden hiçbir canlının yaşaması¬ 
na müsait olmayacak derecede tahrip etmiş olacaklardı. Yine aynı 
atmosfer tabakası, hava ısısını ayarlar, okyanuslardaki suların bu¬ 
harlaşmasından meydana gelen yağmur bulutlarının yukanlara 
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doğru yükselmesini temin eder, dünyanın çeşitli yerlerine bu yağ¬ 
mur bulutlarım taşır ve insan, hayvan ve bitki hayatı için lüzumlu 
çeşitli gazlan sağlar. Atmosfersiz dünya hiçbir canlı varlık için, yaşa¬ 
maya uygun bir yer değildir. Aynı şekilde bu tabiî kaynaklann bu¬ 
lunmadığı yerlerde, orada toprak hiçbir canlıyı besleyemez. Okya¬ 
nus, nehir, kaynak, yeraltı su rezervleri ve eriyip çaylar şeklinde 
akan dağlar üzerindeki karlar halinde, yeryüzünde bol miktarda su 
depolanmış bulunuyor. Bu şekilde bir su düzenlemesi olmasaydı 
yeryüzünde hayat olmazdı. 

O halde yer küresi üstünde bulunan, su. hava ve çevresindeki 
şeyleri kendisine doğru cezbeden uygun bir yerçekim-gücü ihsan 
edilmiş ve böyle bir özellikle teçhiz edilmiştir. Bu çekim gücü şayet 
normalden biraz daha az olsaydı, hava,ve suyun yer küresinden ay¬ 
rılıp uzay boşluğuna doğru akışı durdurulamazdı. Yine yer küresin¬ 
deki ısı, şimdikinden fazla olmuş olsaydı, hayat orada oldukça zor¬ 
laşmış olacaktı. Diğer yandan yer çekim kuvveti, normalden biraz 
daha fazla olsaydı, atmosfer daha yoğun olmuş olacak, neticede ba¬ 
sınç yükselmiş, buharlaşma zorlaşmış ve dolasıyla yağmur yağması 
imkansız hale gelmiş olacak; soğuklar artmış ve yeryüzünün oturu- 

‘ labilir yerleri daha da azalmış olacak; insan ve hayvanlar hacim ba¬ 
kımından daha küçük, buna mukabil daha ağr hale gelmiş olacak¬ 
lardı. Bu durum da onların hareket kaabiliyetini azaltmış olurdu. 
Aynca yer küresi, güneşten, üzerinde insan ve canlıların yaşaması¬ 
na elverecek uygun bir uzaklıkta yeralmış bulunuyor. Bu mesafe bi¬ 
raz daha uzun olsaydı, yer küresi daha az ısı alacak, iklim daha so¬ 
ğuk, mevsimler daha uzun olup, yer küresi üzerinde yaşanmaz bir 
yer haline dönüşecekti. Diğer taraftan bu mesafe daha kısa olmuş 
olsaydı, diğer faktörlerle beraber yüksek ısı, üzerinde halen yaşa¬ 
makta olan insan hayatına imkan vermeyecek dereceye ulaşacak¬ 
tı. 

Bunlar, yer küresini, insanlann yaşadığ bir mekan haline getiren 
tabiî kaynaklar arasında mevcut olan uyum ve ahenkten sadece bir¬ 
kaçıdır. Bu olaylara dikkatle bakan insaf sahibi her insan, bunlar 
arasındaki uyumun, hakim bir yaratıcının bir planı olmaksızın sa¬ 
dece bir tesadüfün eseri olarak meydana gelmiş olduğunu bir an bile 
kabul edemez ve bir tann veya tannça, bir cin veya peygamber, bir 
veli veya meleğin bu varoluşta dahil olduğu ve bu muazzam nizamı 
işler hale soktuğunu da asla kabul edemez. 

75. Yani, yeryüzünde tatlı ve tuzlu su kütleleri vardır ve bunlar bir¬ 
birine karışmazlar. Yeraltı su rezervleri, tatlı ve tuzlu su halinde yan- 
yana bir arada bulunur ve fakat çoğunlukla ayn ayn akarlar. Hatta 
tam denizin ortasında, tatlı su kaynaklarının bulunduğu bazı yerler 
vardır, bunların akıntıları deniz suyundan ayn olarak, ona kanşma- 
dan kalır ve denizde seyahat edenler, içme suyu ihtiyacını buralar¬ 
dan temin ederler. (Daha geniş malumat için bkz. Furkan an: 68) 
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62 Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, kendisine dua ettiği zaman 
icabet eden,'kötülüğü açıp gideren76 ve sizi yeryüzünün halifeleri77 kılan 
mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne kadar da az öğüt-alıp düşünü¬ 
yorsunuz. 

63 Ya da karanın ve denizin78 karanlıklan içinde size yol gösteren ve 
rahmetinin79 önünde rüzgârlan müjde vericiler olarak gönderen mi? Al¬ 
lah ile beraber başka bir ilah mı? Allah, onlann şirk koşmakta oldukla- 
nndan yücedir. 

64 Ya da halkı sürekli yaratmakta olan,80 sonra onunla iade«dccek 
olan ve sizi gökten ve yerden nzıklandıran mı?81 Allah ile beraber başka 
bir ilah mı? De ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, kesin-kanıt (bur- 
hanhnızı getiriniz."82 

AÇIKLAMA 

76. Arap müşrikleri, bela ve felaketleri sadece Allah'ın kaldırıp 
uzaklaştırdığını bizatihi biliyor ve anlıyorlardı. Bundan dolayı bir 
musibetle karşılaş tıklan zaman yardım için yalnız Allaha yalvardık- 
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lannı, Kur'an-Kerim onlara tekrar tekrar hatırlatır. Ama, kötülük 
üzerlerinden kaldırılıp uzaklaştırıldığında, Allah'ın yanında daha 
başka tanrılara dua ve yakarmaya başladıklarını da ifade eder. (Da¬ 
ha geniş açıklamalar için bkz. En am an: 29-41, Yunus an: 31, ayet: 
21-22, Nahl an: 46, Isra an: 84). Bu durum sadece Arap putperestler 
için değil, aynı zamanda diğer bütün putperestler hakkında da doğ¬ 

rudur. Hatta o kadar ki, dine karşı düzenli bir propaganda sürdüren 
dinsiz sosyalist Ruslar bile, İkinci Dünya Savaşı nda Alman kuvvet¬ 
leri tarafından sarıldıkları zaman Tanrıya j^alvarmak mecburiyetin¬ 
de kaldılar. 

77. Bunun iki mânâsı vardın 1 - “O, bir kuşaktan sonra başka bir 
kuşağı, bir kavmin arkasından başka birini ortaya çıkarır”; ve 2- 

“Dünyada hüküm sürmeniz için O, size güç-kuvvet verir." 
78. Yani, “O (Allah), gece karanlığında yol bulabilmeniz için, yıldız¬ 

larla bu tip düzenlemelerde bulunmuştur." Kara ve deniz yolculuk¬ 
larında insanın, yönünü ve menziline giden yolunu tayin edebilmesi 
için Allah (c.c), bu gibi imkanlar yaratmıştır. Bu da, Allah'ın hakima¬ 
ne planının bir sonucudur. İnsan gündüzleri yolunu, çeşitli yol işa¬ 

retleri, güneşin doğuşu ve batış noktalan ile: geceleri de, yıldızlar va¬ 

sıtasıyla bulur. Bu husus Nahl Suresi nde Allah'ın lütuflan arasında 
sayılmıştır: "(Yol bulmak için faydalanılacak) işaretler de (yarattı). On- 
ıar yıldızlarla yol bulurlar." (Nahl: 16) 

79. “Allah'ın rahmeti"(nden maksat), gelişini, hemen öncesinden 
rüzgârlann haber verdiği yağmurdur. 

80. Bir cümle şeklinde ifade edilen bu basit gerçek, mânâ ve detay 
olarak çok geniştir. Bunun üzerinde iyice düşünen bir kimse, Al¬ 
lah'ın varlığı ve birliği hakkında yeni ve hiç eskimeyen deliller elde 
eder. Görüldüğü gibi ilk merhalede, yaratma işinin bizatihi kendisi 
bile başlı başına cevaplanması gereken bir sorudur. Hayatın ne ol¬ 
duğunu, nasıl ve nereden geldiğini, insan kendi bilgisi ile keşfede- 
mez. Şu ana kadar gelip dayanılan bilimsel gerçek şudur: Cansız 
maddenin sadece bir araya getirilip düzenlenmesiyle bizatihi hayat 
denilen gerçek ortaya konamaz. Bilimsel olmamasına rağmen tanrı¬ 

tanımazlar, varlık için gerekli temel maddelerin, rastgele uygun 
oranlarda biraraya geldiği zaman, hayat denilen olgunun varlık ola¬ 
rak ortaya çıkacağını sanırlar, yeter ki, şansın matematiksel kanu¬ 

nu buna el vermiş olsun. Yine de böyle bir şeyin meydana geliş imka¬ 
nı sıfırdır. Laboratuvarlarda cansız bir maddeden deneme yolu ile 
canlı bir varlık meydana getirmek üzere şu ana kadar yapılan bütün 
teşebbüsler, mümkün olan her türlü ihtimamın da gösterilmesine 
rağmen tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Neticede meydana ge- 
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tirilen şey, sadece canlı hücrenin temel yapısını teşkil eden DNAdır. 
Bu ise hayatın özü ve fakat hayatın bizatihi kendisi değildir. Hayat 
olayı bugün bile, bilimsel olarak izah edilemeyen bir mucizedir. Bu 
noktada yaratılışın, ancak Yaratıcı nın iradesi, emri ve tasvirinin bir 
sonucu olduğunu söylemenin ötesinde bir şey denilemez. 

Bir de hayat, sadece bir şekilde değil, sayısız farklı şekillerde bu¬ 
lunur. İnsanoğlu şu ana kadar yeıyüzünde, aşağı-yukan bir milyon 
hayvan ve ikiyüzbin de bitki türü keşfetmiş bulunuyor. Bunların tü¬ 
mü, yapısı ve özel karakterleri bakımından, son derece açık ve kesin 
olarak birbirinden tamamen farklıdır. Ayrıca sahip oldukları farklı 
yapılarını, bilinen ilk zamandan beri öyle ısrarla sürdürmektedirler 
ki, hiçbir Darwin(!) buna, bir olan tanımın yaratıcı planının bir neti¬ 
cesi olduğu şeklindeki itiraf dışında herhangi bir akli izah getiremez. 
Bir türün yapısı ve şeklini değiştiren ve başka bir türün yapı ve özel¬ 
liklerini ona kazandırmış olan bir bağ. şu ana kadar keşfedilmemiş¬ 
tir. Varolan hiçbir türün hiçbir mensubu, kendi türünden farklı 
özellikler taşımaz. Gözden kaçan bir bağın keşfine dair zaman za¬ 
man uydurulan ve yaygarası koparılan hikayeyi, bizzat olayların 
kendileri yalanlıyor. Dolayısıyla kaçınılmaz gerçek şudur ki, bu ya¬ 
ratma işini yapan, sayısız farklı şekilleri ile hayatı ihsan eden 
hakimane düzenleyici yaratma eylemini planlayıcı, üstün ve musav- 
vir bir varlık vardır. 

Yukarıda verilen malumat, yaratılışın başlangıcı hakkındadır. 
Şimdi biz, mahlukatm birbirinden üremesi, Allah ın onlan birbirin¬ 
den yaratması üzerinde biraz düşünelim. Halik, her çeşit hayvan ve 
bitki türünün yapısı ve düzeninde mükemmel bir mekanizmayı yer¬ 
leştirmiştir. Hayvan ve bitki türleri bu özellikleriyle, tamamen kendi 
türünün yapı, şekil ve karakterine sahip fertlerini sonsuz bir akış ile 
üretmeye devam ederler. Türlerin hayatiyetini sürdürmesini ve üre¬ 
melerini sağlamak için gerekli olan bu element, her canlı ve bitki 
hücrelerinin bir parçasında ayn ayn mevcuttur. (Bu harika görevi 
üstlenen genler, son derece güçlü mikroskopla ancak görülebilir.) 
Modem genetik bilimcilerin bu konudaki gözlemleri, önümüze hari¬ 
ka gerçekler sunuyor. Bunlara göre her bitkiye, sadece kendi türünü 
üretme yeteneği lütfedilmiştir. öyle ki, her nesil kendi türünün tüm 
farklı özelliklerine sahip olur, özel yapılan bakımından her türün 
fertleri, diğer bütün fertlerden aynlır, farklı olur. Türlerin bekası için 
gerekli olan bu unsur ve üreticilik, bütün canlı ve bitkilerin her hüc¬ 
resinde ayn ayn vardır. Harikalara vesile olan bu genler, ancak güç¬ 
lü mikroskopla görülebilir. Bu ufacık harika mühendis, bitkinin ge¬ 
lişmesini özellikle de kendi farklı türü istikametinde olmasını temin 
eder. Dünyanın her yanında, buğday tanesinden elde edilenin yine 
buğday tanesi olması bundandır. Nitekim, dünyanın hiçbir iklim ve 
yerinde, tam bir buğday tohumunun cinsinden, bir tane bile olsa ar¬ 
pa elde edildiği görülmemiştir. Hayvan ve insan türleri için de aynı 
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şey sözkonusudur. Türlerin hiçbiri bir defada yaratılmış değildir. 
Aksine büyüklüğü tasavvur edilemeyecek kadar büyük bir üretim 
fabrikası her yerde çalışmakta ve aynı türün sayısız fertleri arasın¬ 
dan bazılarını varlık alemine çıkarmaktadır. Canlı dediğimiz varlık¬ 
ların en küçük parçasının bir bölümünde yeralan ve kendi türünün 
tüm farklı yapısı ve kalıtım özelliklerini de beraberinde taşıyan mik- 
roskopik geni bir kimse düşürür ve sonra da son derece hassas, aynı 
zamanda kompleks psikolojik sistem ve her türün her bir ferdinin, 
aynı türün bir ferdini meydana getiren üretici genin geçtiği çok derin 
ve girift sürecine bakacak olursa, böyle mükemmel ve dakik bir niza¬ 
mın kendi kendine (tesadüfen) olabileceğini ve daha sonra çalışma¬ 
ya devam ederek çeşitli türlerin milyarlarca fertlerini kendiliğinden 
üretebileceğini bir an bile kabul edemez. Bu mükemmel nizamın, sa¬ 
dece başlangıçta değil, aynı zamanda, bu sistemin muntazam ve da- 
iırî çalışması için de Hakim. Ebedi ve bu tezgahlardaki işleri gözeten 
ve sevkeden Kayyûm bir Müdebbire ihtiyacı vardır. 

Bu gerçekler, şirk inancını yıküğı gibi, ateistlerin, tanrıyı ink* r et¬ 
mekte hareket noktası olarak kabul ettikleri temelleri de yok t der. 
Melek, cin, peygamber veya bir velinin, Allah'ın bu işinde dahli oldu¬ 
ğuna ancak aptal bir insan inanabilir. Fakat, biraz vicdan sahibi ve 
tarafsız hiçbir kimse, temelinde tümüyle hikmet ve intizam bulunan 
bu kocaman yaratma ve üretme fabrikasının sadece bir tesadüf eseri 
olarak çalışmaya başladığı ve o andan itibaren, aynı şekilde otoma¬ 
tik olarak çalışmakta olduğunu asla söyleyemez. 

81. Bu kısa cümlenin gelişigüzel incelenmesinden kişi, beslenme 
için gerekli gıda maddelerinin tedariki meselesinin pek basit bir iş 
olmadığını anlayabilir. Yer küremiz üstünde milyonlarca hayvan ve 
bitki türü vardır. Her tür, milyonlarca ferdi ihtiva eder ve bunların 
çeşitli gıda maddelerine ihtiyaç vardır. Halik ve Rezzak, hiçbir türün 
mensubunun gıdasız kalmayacak beslenme imkanları bol ve kolay¬ 
ca ulaşılabilir şekilde ayarlamıştır. Böylece can taşıyan hiç bir varlık 
gıdasız kalmaz. Sonra bu sistem içinde birleşip birlikte çalışan, yer 
ve gökteki koordineli faaliyetler, çeşitli ve sayısızdır. Isı, ışık, hava, 
su ve yeryüzündeki maddeler arasında gerekli koordinasyon ve 
uyum olmadıkça, gıda maddelerinin bir teki dahi üretilemez. 

Hakim bir yaratıcının hakimane bir plan ve programı olmaksızın, 
fevkalade mükemmel olan bu sistemin, sadece bir tesadüf eseri ola¬ 
rak meydana geldiğini bir kimse düşünebilir ve kabul edebilir mi? 
Yine bir insan, bu sistemin işleyişinde cin, melek veya bir velinin eli¬ 
nin bulunduğunu tahayyül edebilir mi? 

82. Yani, “Allah ın bu işlerde bir ortağı olduğunu göstermek için ya 
bir delil getirmelisiniz, veya şayet bu mümkün değilse, Allah (c.c) ile 
beraber başka bir tanrıya niçin hizmet edip taptığınızı, en azından 
bir delille izah etmeniz gerekir. Halbuki bütün bu işleri önceden de, 
şimdi de bir olan Allah (c.c) yapmış ve de yapmaktadır. 
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65 De ki: "Göklerde ve yerde gaybı83 Allah'tan başka kimse bilmez, 
onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar."84 

AÇIKLAMA 

83. Yaratma, idare ve besleme için gerekli imkanları temin açısın¬ 
dan düşünüldüğü zaman, Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu ispat et¬ 
mek için, daha önce geçen ayetlerde gerekli deliller serdedilmişür. 

Bu ayetle şimdi, ilahlığm önemli bir vasfı olan bilme (bilgi sahibi ol¬ 
ma) açısından, aynı husus tekrar anlatılmaktadır. Allah (c.c), tektir 
ve ortağı yoktur. Göklerde ve yerde bulunan, ister melek ister cin, is¬ 
ter peygamber ister veli, ister diğer insan ve başka yaratıklar olsun, 
bütün bunlar sınırlı bir bilgiye sahiptirler. Bilginin büyük bir kısmı 
onlardan gizlenmiştir. Her şeyi bilen tek alim sadece Allah'tır. Bu ka¬ 

inattan hiçbir şey Ona gizli ve saklı değildir. O, geçmiş, hal ve gele¬ 

cekte olacak her şeyi bilir. 
'Gayb' kelimesi, gizli ve kapalı olan şeyleri ifade eder. Bir terim ola¬ 

rak bilinmeyen herşeyi ve kişinin içinde bulunduğu saha ve çevresi¬ 
nin dışındaki bilgi ve malumatı ifade eder. Ferdî olarak bazı kimsele¬ 
rin bilip, diğer bir kısım insanların bilmediği birçok hususlar vardır 

bu dünyada. Bir bütün olarak geçmişte hiçbir insana bildirilmemiş, 
halen bilinmeyen ve gelecekte de bilinemeyecek daha birçok şey var¬ 
dır. Cin, melek ve diğer yaratıklar açısından da durum aynıdır: Belli 

bazı şeyler onların bir kısmına malum, diğerlerine gizlidir. Pek çok 
husus ise bunların tümüne gizli ve hiçbirine malum değildir. Gizli 
olan şeylerin tümü sadece, alim olan tek varlık Allah tarafından bili¬ 

nir ve sadece bunlar O na açık-seçiktir. Çünkü, O na hiçbir şey gaib 

(gizli) değildir, herşey O na açık ve zahirdir. 
Bu gerçeği ortaya koymak için, yaratma, tasvir ve kainattakilerin 

beslenmesi ile ilgli, daha önce serdedildiği gibi burada, soru sorma 
metodu benimsenmemiştir. Bunun sebebi ise şudur; bu sıfatların 
tezahürleri, herkesin, bu arada putperest ve çok tannlı kimselerin 

bile farkedebileceği şekilde açıktır. Bugün de durum aynıdır. Bütün 
bunların, Allah ın (c.c) işleri olduğunu bilmeyen yoktur. Binaena- 
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leyh burada, şu şekilde bir yöntem izlenmiştir: İtiraf ettiğiniz gibi 
tüm bu işler Allah (c.c) tarafından yapılmaktadır. O nun bu işlerde, 
başka bir ortağı yoktur. O halde, ilahlık ve ibadetinde başkalarını ni¬ 

çin O na ortak koştunuz? Bununla beraber, işaret edilen ve (beş du¬ 
yu ile) hissedilen hiçbir tezahürü yoktur. O, düşünce ve tefekkürle 
kavranılabilir. Bundan dolayı mesele, soru sorma yerine bir iddia 

olarak ileri sürülmüştür. O halde, her aklı başında olana yaraşan, 
alîm olan Allah’tan başka Kadir i Mutlak bir varlığın bulunduğuna 
inanmanın makul olup-olmadığmı tefekkür etmesi ve düşünmesi¬ 
dir. Yani, geçmişte kainatta varolan, halen bulunan ve gelecekte de 
varolacak olan tüm şartlan, eşyayı ve gerçekleri bilen Allah tan baş¬ 
ka biri var mıdır? Ve eğer alîm başka birisi yoksa ki zaten olamaz; öy¬ 

leyse gerçekler, şartlar ve durumlardan tam olarak haberdar olama¬ 
yan biri, insanlann duasına karşılık verici (Mucîb), onlann ihtiyaç¬ 
ların * yerine getirici ve zorluklarını giderici olabildiğine inanmak 

makul olur mu? 
llâhlık ile gaybı bilme arasında kesin bir ilişki vardır. Bir şeyi var¬ 

lık halinde düşündüğü ilk günden beri insan, Tann’nın heryerde ha¬ 
zır va nazır olma sıfatım, o, her şeyi bilen ve kendisinden hiçbir şeyin 
gizli kalmamasını, böyle bir varlığın tabiî bir vasfı olarak kabul et¬ 
miştir. 

Başka bir ifade ile, kaza ve kader, yapılan dualara karşılık verme, 
ihtiyaç içindeki herkesin ihtiyacını karşılama gibi hususlar, herşeyi 
bilen ve kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı varlığa insanın 
inanması için, bizatihi olayın yapısı yeter bir delildir. Bundan dolayı, 
Allah'ın güç ve otoritesinin sahibi olarak kendisini kabul eden insan, 
ister-istemez kendisini, gizli olan herşeyi bilen şeklinde kabul etmiş 

oluyor. Çünkü onun aklı, ilim ve otoritenin birbirine bağlı şeyler ol¬ 
duğunu kabule, haklı olarak zorlayacaktır. Yukarıda geçen ayetler¬ 
de ifade edildiği gibi. Halik, Musavvir, dualara karşılık veren (Mucîb) 

ve Basîr’in sadece Allah'ın olduğu hususu bir gerçekse, o zaman gizli 
(gaybı) olan şeyleri bilen in (Alîm) de yalnızca Allah (c.c) olduğu açık¬ 
tır. Netice itibariyle (bütün bunlardan sonra), melek, cin, bir pey¬ 
gamber veya bir veli ya da diğer yaratıklardan hangisi, okyanuslar¬ 
da, atmosferde, yerin altı ve üstünde, nerede ve hangi çeşit hayvan¬ 
ların bulunduğunu aklıyla düşünüp ihata edebilir? Göklerdeki uy¬ 
duların adedi hakkında hangi sayı doğrudur? Ve onlann herbirisin- 
de ne çeşit yaratıklar vardır? Ve bu yaratıklardan herbiri nerede ya¬ 
şamakta ve ihtiyaçlan nelerdir? Bütün bunlar, zorunlu olarak Allah 
(c.c.) tarafından bilinmesi gerekir, çünkü onlan O yaratmıştır. Şart¬ 
lan tek başına O gözetme, meselelerini O kontrol etme ve beslenme- 
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lerini O ayarlama durumundadır. Sınırlı varlığı İle başka birisi, bu 
geniş ve herşeyi kuşatan ilme nasıl sahip olabilir ve bilmesi gereken 
bu varlıkların yaratma ve beslenme gibi işlerini nasıl yapabilir? 

Sonra bu keytîyyet bölünmez ki, mesela birisi sadece yeryüzünde 
olan şeyleri veya yalnız yeryüzünde bulunan insanlara ait hususları 
bilebilsin. Aynı şekilde Tanrının yaratıcılığı. Rezzak. Kıyam Binefsi- 
hi ( Zatı ile Kaim) oluşu da birbirinden ayrılamaz. Nihayet sonuç iti¬ 

bariyle yaratılıştan bu ana ve kıyamete kadar, ana kamında canlı 
hale geldikten son nefesine kadar bütün yaratıkları hal hareket ve 
durumlarını, bir insan nasıl bilebilir? Tüm bunlan bir insan nasıl ve 
nereden bilebilecektir? O. bu sayısız yaratıkların yaratıcısı mıdır? 

Babalarının menilerindeki insanların varlık alemine çıkmalarına 
sebep olan tohum zerreciklerini o mu yarattı? Anne rahminde onlara 

biçim ve şekli o mu verdi? Onların normal doğumlarını o mu düzen¬ 
ledi? Kaderlerini, bu çok kısır bilgisi ile o mu tayin etti? Onların dün¬ 

yadaki hayat ve ölüm, sıhhat ve hastalık, refah ve darlık, yükselme 
ve düşüşlerine dair kararlar almaktan o mu sorumludur? Ve bu hu¬ 
suslarda ne zamandanberi sorumludur? Bütün bu sorumluluk, na¬ 

sıl sadece insanlarla sınırlı kalabilir? Bu ise, göklerin ve yerin evren¬ 
sel idaresinin sadece bir kısmını teşkil eder. Ancak tüm kainatı idare 
eden bir varlık, aynı zamanda hem insanların yaradılış ve ölümün¬ 

den, hem nzıklannı kısmak ve bollaştırmaktan, hem de kaza ve ka¬ 
derlerinden tek başına sorumlu olabilir. 

Gaybı ve görünmeyen şeyleri Allah tan başka bir varlığın bileme¬ 
mesi prensibinin İslam'ın temel ilkelerinden birisi olması bundan¬ 

dır. Allah (c.c), kullarından istediğine, bilgisinden dilediğini ifşa ede¬ 
bilir ve gayb olan şeylerden bir bütün halinde bir veya birkaç husu¬ 

su, hikmetinden (ilminden) ona ihsan edebilir. Alim ul-Gayb; gizli 
her şeyi bilen ve tüm yaratıkların rabbi olan sadece Allah'ın sıfaüdır. 

“Gaybın anahtarları O nun yanındadır. Onlan ancak O bilir.” 
(En am: 59) “Beklenen saatin ne zaman dolacağım (Kıyametin kopa¬ 
cağını) bilmek ancak Allah'a aittir. Yağmuru O yağdırır, anarahmin- 
de neyin teşekkül ettiğini O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağım 

bilmez... Yine hiçbir kimse nerede öleceğini bilmez. HakTealâ herşe¬ 
yi hakkıyla bilir. Herşeyden haberdardır.” (Lokman: 34). “O, (kulları¬ 
nın) önünde-ardında ne var (ne yok) hepsini bilir, kullan ise. O nun 

dilediği kadarından daha fazla başka bir şey kavrayamazlar." (Baka¬ 
ra: 255) 

Kur an, bu umumi ve kesin netiyle, sadece çeşitli yaratıkların 
gayb (gizli ve görünmeyen alem) hakkında bilgi sahibi olmadığını be¬ 

lirtmekle yetinmez, aksine özellikle de peygamberlerin bu hususta 
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bilgi sahibi (Alim'ul-Gayb) olmadığını açıkça ifade eder. Nitekim Hz. 
Muhammed (s.a), peygamberlerin, gayb ve görünmeyen alem hak¬ 
kında bir bilgi sahibi olmadıklarını ve ancak, peygamberliğin onlara 
yüklediği vazifelerini ifaya muktedir kılacak kadar kendilerine gayb 
bilgisi verildiğini açıkça ifade eder. En am Suresi: 50, A'raf Suresi: 
187, Tövbe: 101. Hud: 31. Ahzab: 63, Ahkâf: 9, Tahrim: 3 ve Cin Su¬ 
resi: 26-28. ayetleri bu hususta hiçbir şüphe bırakmaz. 

Kur'an-ı Kerim in tüm bu açıklamaları, Allah tan başka birinin 
gaybı bildiğini kabul etmenin, gelmiş ve gelecek bütün olaylar hak¬ 

kında başka birisinin de bilgi sahibi olduğuna inanmanın, kesinlikle 
lslâm-dışı bir inanç olduğu hususunu, hiçbir şüpheye yer bırakma¬ 
yacak şekilde sözkonusu ayetin manası vuzuha kavuşturuyor. Bu- 

harî, Müslim, Neseî, İmam Ahmed, Ibn Cerir ve Ibn Ebi Hatim, sağ¬ 
lam bir senetle Hz. Aişe den şu sözü nakletmişlerdir: “Kim, Hz. Pey¬ 
gamber ertesi günü ne olacağını bilirdi diye iddia ederse, Allah'ı ya¬ 
lan söylemekle itham etmiş olur. Çünkü Allah şöyle buyurur: "Ey 
Rasûlüm! De ki, göklerde ve yerde gaybı ve görünmeyenleri Allah'ın dı¬ 
şında bilen başka hiç bir varlık yoktur." Ibn Münzir bunu, Hz. Abdul¬ 

lah b. Abbas'm meşhur talebesi tkrimeye dayanarak nakletmiştir: 
“Biri, Hz. Peygambere (s.a) “Ey Muhammed! Kıyamet ne zaman ko¬ 

pacak? Topraklarımızı kuraklık kasıp kavuruyor, yağmur ne zaman 
yağacak? Kanm hamile: oğlan mı. yoksa’ kız rru dünyaya getirecek? 
Ve, bugün ne kazanacağımı biliyorum; fakat yann acaba ne kadar 
kazanacağım? Nerede doğduğumu biliyorum; fakat nerede ölece¬ 

ğim?" gibi sorular sordu. Cevap olarak, Hz. Peygamber (s.a), yukarı¬ 
da açıklamasını yaptığımız Lokman Suresinin 34. ayetini okudular. 
Nitekim, Buharî, Müslim ve diğer Hadis kitaplarında nakledilen şek¬ 

liyle şu Hadis-i Şerif de aynı hususu desteklen Hz. Peygamber (s.a.) 
bir gün ashabı arasında otururken sorulardan biri olan “Kıyamet ne 
zaman kopacak?” sorusunu Cebrail (a.s) ona sorduğunda Hz. Pey¬ 
gamber (s.a), “Bunu, kendisinden sorulan sorandan daha iyi bile¬ 
mez” diye cevap verdi. Sonra. "Allah'tan başka, hakkında hiçbir kim¬ 

senin bilgi sahibi olmadığı beş husustan birisidir” diye ilave buyur¬ 

dular ve daha sonra, Lokman Suresi nin yukarıda geçen ayetini oku¬ 
dular. 

84. Yani, “Gayb hakkında bilgi sahibi olduğu zannedilen ve dolayı- 

siyle ilâhhkta ortak kabul edilen şu nesnelerin, bizzat kendi gelecek¬ 
lerinden haberleri yoktur. (O halde) Allah'ın (c.c), kendilerini tekrar 
dirilteceği zaman olan kıyametin vaktini (nereden bilsinler) bilemez¬ 
ler.” 
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66 Hayır, onlann ahirct konusundaki bilgileri 'ard arda toplanıp pe- 

k> ^•♦irildi/ hayır, onlar bundan bir kuşku içindedirler; hayır, onlar bun- 

dar yana kördürler.83 
67 Küfre sapanlar dedi ki: "Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra 

mı, gerçekten biz mi dirilip-çıkartılacakmışız." 
68 "Andolsun, bu (azab ve dirilme tehdidi), bize ve daha önce ataları¬ 

mıza va’dolunmuştur. Bu, olsa olsa geçmişlerin uydurma-masallanndan 

başkası değildir." 
69 De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, suçlu-günahkârların nasıl 

bir sona uğradıkların bir görün"86 
70 Sen, onlara karşı hüzne kapılma ve onlann kurmakta olduklan tu¬ 

zaklardan dolayı da sıkıntı içinde olma.87 

AÇIKLAMA 

85. insanlar, yaptıkları temel hatalar konusunda uyarıldıktan 

sonra, şöyle denmektedir: Bu insanların sözkonusu hatalara sürük¬ 
lenmelerinin sebebi, ciddi olarak düşündükten sonra vardıkları ne¬ 

tice değildir. Yani, ilâhlıkta Allah ın (c.c) ortaklan diye kabul ettikleri 
varlıkların mevcudiyetleri konusunda araştırma yapmış değillerdir. 
Bu durumun gerçek sebebi, aslında, bu meseleyi ciddî olarak hiç 
düşünmemiş olmalandır. Onlar, öbür dünya (Ahiret) hakkında ya 

bilgisiz ya şüpheleri olduğu ya da o konuda düşünmedikleri için 
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kalplerinde, ahiret konusundaki inançsızlıkları tamamiyle karşı ko¬ 
nulamayacak tabiî bir davranış halinde gelişmiştir. Onlar, evren ve 
kendi hayatlarının problemleri konusunda hiç de ciddî değildirler. 
Neyin gerçek olduğu ve hayat konusunda sahip oldukları bilgilerin 
doğru olup olmadığını öğrenmek için kendilerini zahmete sokmaz¬ 
lar. Çünkü onlara göre, ister çok tanrıya inansın ister ateist olsun, 
ister tek tanrıya inansın ve ister şüpheci olsun, neticede hepsi toz 
olup yok olacak, kendilerinden sonra hiçbir iz bırakmayacaklar¬ 
dır. 

Ahiret konusunu, daha önce geçen ayetin şu cümlesi, yani, “On¬ 
lar, tekrar ne zaman diriltileceklerini bilmezler,” ksımı ihtiva eder. 
Bu cümlede , tanrı edinilen melek, cin, peygamber ve veli vs. gibi var¬ 

lıkların. bizatihi kendileri bile, kıyametin (Haşr) ne zaman olacağını 
bilmedikleri anlatıldı. Burada, çok tanrılı ve tanrıtanımazlar hak¬ 
kında üç husus söylenmiş bulunuyor: 1- öbür dünyanın (Ahiret) 

olup-olmadığı konusunda, onların hiçbir bilgileri yoktur; 2- Onlann 
bu bilgi eksikliği, mesele hakkında malumat verilmemesi sebebine 
bağlı değil, aksine, kendilerine bu konuda verilen haberlere inanma¬ 
maları ve bunların sıhhatinden şüphe etmeleridir; ve 3- Ahiretin ge¬ 
leceği konusunda ileri sürülen delilleri onlar, gereken ciddiyetle te¬ 
fekkür edip düşünmek için kendilerini zorlamadılar. Aksine onlar 
bu konuda körlüğü (cehaleti) tercih ettiler. 

86. Bu kısa cümle, ahiret (öbür dünya) ve ceza verme konusunda 
iki kuvvetli delili ihtiva eder: 

Birincisi, ahireti inkar eden toplumlar, suç ve günah işlemekten 
kendilerini alamadılar; sorumsuzca yaşayıp; suç ve günah her tür¬ 
lüsünü işlediler; ve sonuç olarak ahlâkî çöküşleri onlan tam bir yıkı¬ 
ma sürükledi. Dünyanın dört bir yanında, yok olmuş toplumlarm is¬ 
patlamış olduğu insanlık tarihinin bu yaygın tecrübesi, ahirete 
inanmanın veya inkarın, insan davranışının doğruluğu veya yanlış¬ 
lığı ile yakından alakası olduğunu açıkça gösterir. Ahirete olan 
iman, kişiyi doğru ve gerçeklere uygun hareket etmeye; ona karşı 

inançsızlık ise bâtıl ve sapık davranışlarda bulunmaya sevkeder. Bu 

da ahiret inancının, gerçekle tam bir paralellik ve uyum demek oldu¬ 
ğunun açık bir kanıtıdır. Ahireti inkar gerçeğe aykırıdır; hayatı kötü 
yollara sevketmesi de bundandır. 

İkincisi, suçlu olan toplumlann, tarihin geniş bir tecrübesi halin¬ 

de, ard arda yokoluşlan, bu evrenin sağır, kör ve akılsız güçler tara¬ 
fından değil, aksine bu cezalandırma konusunda, değişmez kanuna 
(Sünnetullah) uygun olarak çalışmakta olan bir sistemin mevcut ol¬ 
duğu gerçeğinin açık bir delilidir. Bu kanun, insanlığın sadece ahlâ- 
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ki yönüyle ilgilidir. Bu kanun gereğince, dilediği taşkınlıkları yap¬ 
mak, hayatını yaşamaya devam etmek ve bolluk, refah ve gücü eline 
geçirdiğinde zulümler yapmasına yetecek kafi miktarda uzun bir za¬ 
man verir. Ancak kötülüğe dalmış bir toplum, muayyen bir noktaya 
ulaştığı zaman, güçlü bir el onu güç ve kudretinden alaşağı eder ve 
aşağılık çukurlarına yuvarlar. Bu gerçeği kavrayan her insanın, bu 
hayattan sonra, yaptıkları amellere göre fert, toplum ve bütünüyle 
insanlığın mükafatlandınlacağı veya cezalandırılacağı yeni bir dün¬ 
yanın kuruluşunu, aynı kanunun zorunlu kıldığı hususunda hiçbir 
şüphesi kalmaz. Çünkü kötü bir milletin sadece ortadan kaldırılıp 
imha edilmesiyle adaletin icapları yerine getirilmiş sayılmaz; zira bu, 

mazlum insanların yakınmalannı ve zalimlerdeki haklarını hiçbir 
surette karşılamaz; gününü gün edip hayatlarını yaşamış ve fakat 
sözkonusu azab gelmeden önce bu dünyayı terketmiş olanları böyle 
bir yokoluş cezalandırmış olamaz; sonra, ahlâksızlık ve sapıklık gibi 
kötü mirası, kendilerinden sonra gelen nesillere bırakan kötü insan¬ 
ları da muaheze etmez. 

Kötülüklere dalmış bir milletin başına gelmiş bu azab, en son nes¬ 
lin sadece daha fazla tiranlık yapmasına engel olur. Yaptığı her şer- 
den dolayı kötü insanı cezalandırmak, her mazlum insanın uğramış 
olduğu zararlan tazmin etmek (veya ettirmek), azgın şer saldırılarına 
Hakk’la karşı koyan, ve bu yolla hayaü boyunca kötü şeyleri ıslah et¬ 
meyi ve karşılaştığı zulümleri bertaraf etmeyi başaran kimseleri mü¬ 

kafatlandırmak üzere mahkeme henüz çalışmaya başlamamıştır. 
Günün birinde tüm bunların yapılması gereklidir. Çünkü dünyada¬ 
ki cezalandırma kanununun sürekli işleyişi, kainatı idare eden kud¬ 
retin yapısı ve metodunu açıkça gösteriyor. Bu kudret sahibi, insan 

fiilerini ahlâkî ölçülerle değerlendiriyor ve buna göre ya cezalandırı¬ 
yor veya mükafatlandırıyor. 

Yukanda açıklanan iki delilden başka bu ayetin ibret alınacak yö¬ 
nü şudur: “Geçmiş günahkar milletlerin uğradığı akibetten ders (ib¬ 
ret) alın ve âhireti inkar konusundaki akılsızca tutumunuzda ısrar 
etmeyin. Çünkü, önceki milletlerin helakına neden olan günahkar¬ 
lıkların temelinde, aslında, ahireti inkar inancı yatar." 

87. Yani, “Sen tebliğ hususundaki görevini hakkıyla yapmış bulu¬ 

nuyorsun. Şimdi, onlar seni dinlemiyor, ahmaklıklarında ısrar edi¬ 
yorlar. Dolayısıyla ilahi azaba müstehak olacaklar diye durumlarına 
üzülme! Sonra, Hakka karşı savaşmak ve onlan ıslah etmeye yöne¬ 
lik hareketine engel olmak üzere planlarını yaptıkları adice entrika- 
lanna niçin üzülüyorsun? Senin arkanda Allah ın kudreti var. Şayet 
onlar seni dinlemiyorlarsa, sana değil, sadece kendilerine zarar ve¬ 
rirler." 
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71 Derler ki: "Eğer doğruyu söyleyenler iseniz, bu va'dolunan (azab) 

ne zaman?"88 
72 De ki: "Belki de89 acele etmekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı si¬ 

ze yetişmiştir bile." 
73 Hiç şüphesiz, senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf (fazl) sahi¬ 

bidir, ancak insanlann çoğu şükretmiyorlar.90 

AÇIKLAMA 

88. Daha önceki ayette işaret edilen tehdidin aynısı. Onlar şunu 
demek istediler: “Kendisiyle korkuttuğun felaket başımıza ne zaman 
gelecek? Seni sadece reddetmekle kalmıyor, aynı zamanda senin va¬ 
zifene engel olmak için yapabileceğimiz herşeyi yaptığımız halde, ni¬ 
çin biz cezalandırılmıyoruz?” 

89. Bir şeyi ifadede kullanılan bu tarz, mükemmel bir anlatım şek¬ 
lidir. ‘Belki’ ve ‘umulur gibi ifadeler ilahi hitapta yeraldığı zaman 
şüphe ve tereddüt anlamını hiç içermez, aksine, Allah'ın Samed ve 
Kadir-i Mutlak olduğunu ifade eder. Allah'ın kudreti o kadar büyük¬ 
tür ki, bir şeyi murad etmesi ve meydana gelmesi aynı anda olur. O, 
bir şey dilesin de meydana gelmesin, böyle bir olgu tasavvur edile¬ 
mez. Binaenaleyh, “pek tabiî öyle olması iyi olur” (öyle olması umu¬ 
lur) diye Allah (c.c) buyurduğu zaman, “adetleri değiştirip ıslah et¬ 
mezseniz kesinlikle öyle olacak” demektir. 

90. Yani, “Bir kabahati işleyişinden hemen sonra, Cenab-ı 
Hakk'ın, hemen suçluyu yakalamaması, aksine tövbe ederek ıslah 
olması için ona mühlet vermesi aslında Allah'ın merhametindendir. 
Fakat insanlann çoğu bu nimete karşı nankörlük eder ve kendilerini 
ıslah etmeleri için bu fırsat döneminden istifade etmezler. Yaptıkla- 
nndan sorguya çekilmediklerini gördükleri zaman, bunun aksine, 
kendilerini hesaba çekecek hiçbir merciin olmadığı fikrine kapılır¬ 
lar. Binaenaleyh onlar dilediklerini yapmakta serbesttirler. Varsın, 
yapılan öğütlerin hiçbirine kulak asmasınlar!” 
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74 Ve şüphesiz, senin Rabbin, onlann sinelerinin gizli tutmakta ol¬ 
duklarını da, açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.91 

75 Gökte ve yerde gizli olan hiç bir şey yoktur ki, apaçık olan bir ki¬ 
tapta92 (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. 

76 Gerçek şu ki, bu Kur'an, İsrailoğullanna hakkında ayrılığa93 düş¬ 
tükleri şeylerin birçoğunu aktanp-anlatmaktadır. 

77 Ve gerçekten o, mü'minler94 için bir hidayet ve bir rahmettir. 

78 Şüphesiz senin Rabbin, onlann arasında kendi hükmünü verecek¬ 
tir.93 O, güçlü ve üstün olandır, bilendir.96 

79 Sen, artık Allah’a tevekkül et; çünkü sen apaçık olan hak üzerinde¬ 
sin. 

80 Çünkü gerçekten sen, ölülere97 (söz) dinletemezsin ve arkasını dö¬ 

nüp kaçmakta olan sağırlara98 da çağrıyı işittiremezsin. 

AÇIKLAMA 

91. Yani “O. sadece onlann açık suçlarından değil, aynı zamanda, 
kalplerinde gizledikleri kin, garaz ve gizli gizli çevirdikleri entrikalar- 
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dan da tam olarak haberdardır. Binaenaleyh hesap vermek üzere ça¬ 
ğırıldıkları zaman onlar, her şeyden sorumlu tutulacaklardır.” 

92. Burada ‘Kitap’ ile. Kur an değil, aksine içinde herşeyin yazılı ol¬ 
duğu 'ievh-i Mahfuz' kastediliyor. 

93. Bu cümle, hem önce geçen ve hem de onu takip eden konu ile 
bağlantılıdır. Birinci durumda şunu ifade eder; İsrail tarihinin bir 
kısmını teşkil eden bu olaylar hakkındaki gerçeği, Allah’ın, Yahudi 
olmayan biri vasıtasıyla bu Kur an da açıklamış olması, Alîni Al¬ 
lah'ın ilminin bir tezahürüdür ki, bu olaylar, Israiloğullan'na men¬ 
sup alimler tarafından halen tartışılmaktadır. (Notlarımız arasında 
açiklandığı gibi, konu ile ilgili bazı örnekler, bu surenin ilk bölümle¬ 
rinde geçmiş bulunuyor.) ikinci durumda ise şu mânâya gelin İşte bu 
ihtilafları çözdüğü gibi Allah (c.c). Hakk a kimin uyduğu ve bâtılın 
peşinden de kimin gittiği şeklinde Hz. Muhammed ile düşmanlan 
arasında devam edip giden ihtilafı da öylece çözecektir. Nitekim bu 
ayetlerin nüzülünden birkaç yıl sonra, bütün dünya Allah'ın bu ka- 
ranna şahid olmuştu. Öyle ki tüm Arabitan'da aynı Kureyş kabilesi¬ 
nin arasında, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in değil. Hakk ı takip etmekte 
olanın Hz. Muhammed (s.a) olduğuna kani olmayan tek bir fert kal- 
mamışü. Bunlann çocukları bile, kendi babalarının bâtıl yolda oldu¬ 
ğunu itiraf ettiler. 

94. Yani, “Kur'an-ı Kerim in davetine uyan, onu kabul eden ve 
onun sunduğu prensiplere inanan ve uyanlar için o, bir rahmet ve 
hidayettir. Böyle kimseler, içinde bulunup yaşadıkları toplum ve in¬ 
sanların bulaştığı hatalardan korunacaktır. Onlar Kur an sayesinde 
hayatlarında takip edecekleri doğru yolu bulacak ve Kureyş'ln bu¬ 
gün hayal bile edemeyeceği lütûflar onlara ihsan edilecektir.” Birkaç 
yıl sonra bütün dünya, Allah'ın bu rahmet yağmuruna gözleriyle şa¬ 
hid oldu. Arabistan çölünün bir köşesinde ve dünyadan oldukça 
uzak bir bölgede yaşayan ve küfür halleriyle, ancak iyi bir yağmacı 
olabilen aynı insanlar. Kur an a inanmaları sayesinde bütün dünya¬ 
ya yol gösterici rehberler, insanlık medeniyetinin mimarları ve dün¬ 
yanın büyük bir kısmının hakimleri olarak aniden ortaya çıktılar. 

95. “Bu insanlar rasında hükmedecek”; yani Kureyş kafirleri ile 
müminler arasında. 

96. Yani, “O nun hükümünü hiçbir güç, ne yürürlükten kaldırabi¬ 
lir, ne de O nun verdiği hükümde hata ihtimali bulunabilir.” 

97. "Ölüler" vicdanları dumura uğramış ve inatçılık, dikkafalılık, 
körükörüne gelenek ve göreneklere bağlılıkları, kendilerini Hakk ile 
bâtılı birbirinden ayırma duygusundan mahrum bırakmış kimseler¬ 
dir. 

98. Yani, “Senin söylediklerine karşı yalnız kulaklarını tıkayanlar 
değil, aynı zamanda davetini duyarız korkusuyla, arkalarını dönüp* 
bulundukları yerden uzaklaşanlar.” 
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81 Ve sen, körleri düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici de 
değilsin;99 sen ancak, ayetlerimize iman edenlere (söz) dinletebilirsin, iş¬ 

te müslüman olanlar bunlardır. 
82 O söz, kendi başlarına geldiği zaman,100 onlara yerden bir Dabbe 

çıkannz; o da, insanların bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanma¬ 

dıklarını onlara söyler.101 
83 Ve her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanlardan bir grup toplaya¬ 

cağımız gün, artık onlar 'tutuklanıp (azab yerine) dağıtılırlar/ 
84 Nihayet geldikleri zaman, (Allah) der ki: "Siz benim ayetlerimi, 

bilgi bakımından kavramadığınız halde102 yalanladınız mı? Yoksa ne 

yapıyordunuz?" 

AÇIKLAMA 

99. Yani. “Onlan zorla doğru yola getirmek ve bu yolda yürümeleri¬ 
ni sağlamak senin işin değildir. Sen onlara sadece tebliğ edebilir ve 
bu yolun doğru, kendilerinin takip etmekte oldukları yolun ise yan¬ 
lış olduğunu örneklerle anlatabilirsin. Ama gözlerini kapamış ve ke¬ 
sinlikle hiçbir şey görme arzusunda olmayan birine sen nasıl doğru 
yolu gösterebilirsin.?” 

100. Yani, “(...) onlara vadedilmekte olan kıyamet yaklaştığı za¬ 
man.” 

101. lbn Ömer'e göre bu hadise, dünyada iyiliği emreden ve kötü¬ 
lüklerden sakındıran hiçbir fert kalmadığı zaman vuku bulacaktır, 
lbn Merduye'nin Ebu Said el-Hudri‘den rivayet ettiği bir Hadis-i Şe- 
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rife göre, aynı şeyi bizzat Hz. Peygamber in kendisinden Ebu Said’de 
duydu. Bu da insan başkalarım iyilik yapmaya teşvik ve kötülük 
yapmaktan men (emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker) vazifesini 
terketiği zaman Allah'ın, kıyametin hemen öncesinde son ihtar vazi¬ 
fesini görmek üzere bir ‘Dabbe’ meydana çıkaracağını gösterir. Maa- 
mafıh onun bir hayvan mı, yoksa bütün yeıyüzünü istila edecek bir 
hayvan türü mü olduğu hususu açık değildir. "Dabbet'en mine'l-ard" 
kelimeleri her iki mânâya gelebilir. Her iki durumda anlam şöyle ola¬ 
caktır: “İnsanlar, kıyametin anlatıldığı ayetlerimize inanmadılar. 
Sözkonusu kıyamet şimdi gelmek üzeredir; Allah'ın verdiği haberin 
doğru olduğunu şimdi herkes anlâsm.” "İnsanlar bizim ayetlerimize 
inanmadı" cümlesi, ya o hayvanın kendi konuşmasının bir parçası¬ 
dır, ya da Allah'ın, onun konuşmasından hikaye ettiği bir cümledir. 
Şayet, bunlar onun sözleriyse ‘bizim’ sözcüğü, bir hükümet sözcü¬ 
sünün yaptığı konuşmayı, kendi namına değil, hükümet adma ko¬ 
nuştuğunu ifade eden târzda anlaşılacak demektir. İkinci şıkta, 
“Dabbe”nin sözlerini Allah hikaye etmekte olduğu için, "Bizim Va¬ 
hiylerimiz" ibaresini Allah (c.c) hakîki mânâsında kullanmış demek¬ 
tir. Bu hayvanın ortaya çıkış ve durumuna gelince, Hz. Peygamber 
(s.a) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Güneş batıdan doğacak ve 
Dabbe’ gün aydınlığında ansızın zuhur edecek. Bu alâmetlerden 
hangisi önce belirirse, ötekisi onu çok kısa bir zaman sonra takip 
edecektir.” (Müslim). Müslim, lbn-i Mace, Tirmizî, Müsned-i Ahmed 
gibi hadis kitaplarında, daha başka rivayetlerde Hz. Peygamber 
(s.a.), “DeccaTin zuhuru, “Dabbe”nin ortaya çıkışı, heryeri kaplayan 
bir duman ve güneşin batıdan doğuşu şeklinde alametlerin birbirini 
takip edeceğini haber vermiştir. 

‘Dabbe’nin yapısı, genel görünüşü, ortaya çıkacağı yer ve diğer ay¬ 
rıntılara gelince, bu konuda, sadece teşevvüşe sevkeden ve 
Kur an da bu meselenin anlatılmış olduğu konu ile de ilgisi olmayan 
ve birbiriyle de tearuz eden bazı hadisler rivayet edilmiştir. 

‘Dabbe’nin insanlarla konuşma hususuna gelince, bu, istediği 
herhangi bir şeye konuşma gücünü veren Allah'ın kudreti hakkında 
bir delildir. O, bu gücü, kıyametten önce tek bir hayvana verecek, fa¬ 
kat kıyametten sonra bu yeteneği daha başka varlıklara da ihsan 
edecektir. Mesela, insamn her uzvu -gözü, kulağı, hatta derisi bile- 
yüksek sesle konuşacak ve Fussilet Suresinin 20. ve 21. ayetlerinde 
açıkça ifade edildiği gibi, Cenab-ı Hakk ın mahkemesinde şahitlik 
edeceklerdir: “Oraya varınca kulakları, gözleri, derileri işledikleri 
şeylere karşı aleyhte şahitlik edeceklerdir. Derilerine; niye aleyhi¬ 
mizde şahitlik ettiniz? diyecekler, onlar da; “Herşeyi konuşturan Al¬ 
lah (c.c) bizi de konuşturdu, ilk önce, sizi O yarattı. Sonra da yine 
O na döndürüleceksiniz.” (diye cevap verecekler.)” 

102. Yani “Siz benim ayetlerimi, asılsız olduğuriu ispat edebilecek 
herhangi bir bilimsel araştırma verilerine dayanarak inkar etmiş de¬ 
ğilsiniz, aksine sağlam hiçbir sebep göstermeden inkar ettiniz.” 
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85 Zulmetmelerine karşılık, söz, kendi aleyhlerine gelmiş bulun¬ 
maktadır; artık onlar, konuşmazlar da.103 

98 Görmediler mi, biz geceyi onda sükûn bulmaları için, gündüzü de 
aydınlık (la görsünler) diye yarattık.104 Şüphesiz, iman etmekte olan bir 

kavim için bunda ayetler vardır.105 
87 Sûr'a üfürüleccği gün,106 Allah’ın dilediği kimseler dışında, gök¬ 

lerde ve yerde olan herkes artık korkuya kapılmıştır; ve onların her biri 

"boyun bükmüş' olarak O’na gelmişlerdir. 
88 Dağlan görürsün dc, onlan donmuş sanırsın; oysa onlar bulutlann 

sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi 'sapasağlam ve yerli yerinde 
yapan' Allah’ın sanatı (yapısı)dır (bu). Hiç şüphe yok O, işlemekte ol¬ 
duklarınızdan haberi olandır.107 

89 Kim bir iyilikle gelirse, artık kendisine ondan daha hayırlısı108 
vardır ve onlar, o günün korkusuna karşı güvenlik içindedirler.109 

90 Kim de bir kötülükle gelirse, artık onlar da ateşe yüzükoyun atılır 
(ve onlara:) "Yapmakta olduklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyor¬ 
sunuz?" (denir).109/a 

91 (De ki:) "Ben, ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolun- 

dum ki. O, burasını kutlu ve saygıdeğer kıldı. Her şey O’nundur.110 Ve 
müslümanlardan olmakla emrolundum." 

92 "Ve Kur’an’ı okumakla da (emrolundum). Artık kim hidayete g> 

lirse? kendi nefsi için hidayete gelmiştir; kim de sapacak olursa, sen de, 
de ki: "Ben yalnızca uyancı-korkutuculardanım." 

93 Ve de ki: "Allah'a hamdolsun, O size ayetlerini gösterecektir, siz de 

onları bilip-tanıyacaksmız." Senin Rabbin, yapmakta olduklarınızdan 
gafil değildir. 

AÇIKLAMA 

103. Yani “Şayet öyle değilse, peki o zaman, anlatılmakta olan şey¬ 
lerin gerçekle alâkası olmadığı kanaatine, bilimsel bir araştırma so¬ 
nunda vardığınızı ispatlayabilir misiniz?" 

104. Yani. “Sayısız ayetlerden (delillerden) ikisi şöyledir; “Sürekli 
nimetlerinden istifade etmekte oldukları bu iki ayeti her an müşaha- 
de etmektedirler. O kadar ki kör, sağır ve dilsiz biri bile bu ayetleri 
görmemezlikten gelemez. Dinlenmek suretiyle geceden, sağladığı 
imkanlardan yararlanmak şekliyle de gündüzden faydalandıkları 
halde, bunun bütün ihtiyaçlarını karşılamak için, güneş ile yer ara¬ 
sında bu alâkayı kuran hakim bir varlığın planladığı bir sistem dahi¬ 
linde cereyan etmekte olduğunu onlar niçin düşünmezler? Bu sırf 
bir tesadüf olamaz. Çünkü olayın bizatihi kendisi bunun, ne kör ta- 
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biat kuvvetlerinin, ne de birçok tanrının işi olamayacağını, olayın 
seyrindeki maksat, hikmet ve bir planın varlığı açıkça bunu ispat 
ediyor. Ancak bu, yer, ay, güneş ve diğer uydulara hükmetmekte 
olan Tek Yaratıcı, Malik ve Müdebbir in yerleştirdiği bir sistem olabi¬ 
lir. Bu tek bir tecellinin gözlenmesinden bile yani gece ve gündüzün 
birbirini takip etmesinin, elçimiz ve kitabımızla bildirmekte olduğu¬ 
muz Hakkı doğruladığı hükmüne varabilirlerdi." 

105. Yani, “O, anlaşılmayan birşey değildi. Onlar arasında, akra¬ 
baları, kabileleri ve bizzat kendi kardeşleri gibi onlara benzer kimse¬ 
ler de bulunuyordu. Onlar da bu başlıca ayetleri görmüş ve tama- 
miyle o gerçeğe ve hakka uygun olarak Hz. Peygamber in kendilerini 
davet etmekte olduğu Allah'a kulluk ve tevhid inancını kabul etmiş 
bulunuyorlardı." 

106. Sûr un üflenilmesi konusunun ayrıntılı tartışılması için. 
Enam: 47, İbrahim: 57, Ta-Ha: 78. Hacc: 1, Yasin: 46-47 ve Zümer: 
79 numaralı açıklama notlarına bakınız. 

107. Yani, “Sizlere akıl, temyiz ve eşyaya hükmetme gücü verdik¬ 
ten sonra Allah'ın amel ve hareketlerinizden habersiz kalmasını ve 
yeryüzündeki temsil gücümüzü nasıl kullanmakta olduğunuzu gör¬ 
memezlikten gelmesini O ndan bekleyemezsiniz." 

108. İki bakımdan mükafat daha iyi olacaktır: 1 - Kişinin iyi amelle¬ 
rinden dolayı elde ettiği mükafat, fiilen hakettiğinden daha iyi ola¬ 
caktır: ve 2- Yapılan iyilik geçici ve tesiri de zamanla sınırlı olmasına 
rağmen mükafatı ebedî ve daimî olacaktır. 

109. Yani “kıyametin dehşet verici olay lan, kafirleri sersemletip 
şiddetli korku ve dehşete düşürmesine rağmen müminler bu gibi 
şeylerden emin ve müsterih kalacaklardır. Zira ahiretteki her şey 
müminlerin umduğu şekilde cereyan edecektir. Allah elçilerinin ver¬ 
diği haberlerden kıyametin kopacağı ve herkesin yaptığı amellerden 
dolayı hesaba çekileceği zaman yeni bir dünyanın kurulacağını on¬ 
lar zaten biliyorlardı. Binaenaleyh, bu günü inkâr etmiş ve dünyada 
son nefesine kadar da böyle imansız kalanların durumu olan ser¬ 
semlemiş ve dehşete düşmüş hallerden hiçbirisi müminlerde görül¬ 
meyecektir. Aynca, o gün için çalışmış ve oradaki başarısı için gerek¬ 
li hazırlıkları dünyada yapmış olduklarından memnun ve mutlu ola¬ 
caklardır. Dolayısıyla, tüm eneıji ve kaabiliyetlerini sadece maddî 
başarılar elde etmek için harcayan ve bundan sonra bazı ön hazırlık¬ 
ları gerektiren başka bir hayatın da olacağını hiç düşünmemiş olan 
kimseler gibi aptallaşıp şaşırmayacaklardır. Onların aksine mü¬ 
minler, hayatın meşru olmayan çıkar ve arzularını bu gün için ter- 
ketmiş ve onun geçici zorluk ve meşakketlerinin üstesinden gelmiş 
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olduklarından memnun ve mutlu olacaklardır. Yaptıklarının müka¬ 
fatlarından da mahrum edilmeyeceklerdir.” 

109/a. İşlenen kötülğün ahirette sadece misliyle cezalandırılacağı, 
ama yapılan bir iyilikten dolayı failini Allah ın çok daha cömertçe 
mükafatlandıracağı Kur an ın çeşitli yerlerinde ifade edilmiş bulu¬ 
nuyor. (Bu konuda daha fazla misaller için, bkz. Yunus: 26-27, Ka- 
sas: 84. Ankebut: 7, Sebe: 37-38 ve Müminun: 40). 

110. “Ben, sadece, bu Şehrin Rabbine kulluk etmekle en trolün¬ 
düm.” Zira bu sure. İslâm Davetinin Mekke'yle sınırlı ve muhatapla¬ 
rın da o şehrin, insanlarıyla mahdut kaldığı bir dönemde nazil olmuş¬ 
tu. O Şehri kutsal kılmış olması, Rabb ın özelliği olarak ifade edil¬ 
miştir. Adeta, “Arabistan'ın kargaşa ve anarşi denizinde bu şehri 
yurt (sığmak) kılmakla size büyük bir lütûfta bulunmuş ve lütfuyla 
onu, tüm Arabistan'ın manen bağlı olduğu bir merkez haline getir¬ 
miş olan Allah'a karşı nankörlüğünüzü dilediğiniz gibi kanıtlayabi¬ 
lirsiniz, ama ben, O na şükretmek ve huzurunda secde etmekle em- 
rolundum. Tanrılarınızdan hiçbirinin, bu şehri bir ibadet merkezi 
haline getirecek ve ona karşı, Arabistan'ın kavgacı ve çapulcu kabi¬ 
lelerine hürmet beslettirecek gücü yoktur. Ben gerçek Rezzak'tan 
yüz çevirerek hiçbir faydası olmayan şunlann (putların) önünde sec¬ 
deye varmam" diyerek Mekke müşriklerini uyarmayı kastetmişti.” 

NEML SURESİNİN SONU 





Cüz : 20 TEFHİMU’L KUR AN 163 

28 
• 

KASAS SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure, adını, 25. ayetinde geçen “el-Kasas" kelimesinden 
alır. "Kasas", lügatte, olayları uygunluk sırasına göre zikretmektir. 
Dolayısıyla bu anlamla oluşan balaş açısına göre de, ‘'Kasas kelime¬ 
si sure'ye uygun düşen bir ad olabilmektedir, zira surenin tçinde Hz. 
Musa'nın (a.s) kıssası ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 

Nüzul Zamanı: Daha önce Nemi Suresi nin girişinde de zikredildiği 
gibi, lbn Abbas ve Cabir b. Zeyd'in rivayetine göre; Şuara, Nemi ve 
Kasas sureleri birbiri ardınca nazil olmuştur. Dil. uslûb ve konulan 
da bu üç surenin vahiy dönemlerinin hemen hemen aynı olduğunu 
göstermektedir. Aralanndaki benzer özelliklerin diğer bir sebebi, Hz. 
Musa'ya (a.s) ait kıssanın, bu surelerde hikayenin bütününü oluş¬ 
turan muhtelif yerlerinde zikredilmiş olmasıdır. O, Şuara Sure- 
si'nde risalet görevini kabul etmemesi hakkında şöyle bir mazeret 
ileri sürüyordu: “Firavun'un kavmi bana bir suç isnadında bulunu¬ 
yor, bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum." Daha sonra Fi¬ 
ravun'un huzuruna çıktığında Firavun şöyle diyecekti: “Biz seni bir 
çocukken evimizde alıp büyütmedik mi? Hayatının bir çok yılını ara¬ 
mızda geçirdin, sonunda yapacağını yaptın." Bu surede başka hiç 
bir şey zikredilmemiştir, oysa Kasas Suresi nde kıssaya ait diğer ay¬ 
rıntılar da mevcuttur. Aynı şekilde Nemi Suresi'nde de kıssa apansız 
biçimde Hz. Musa'nın (a.s) ailesiyle birlikte seyahate çıktığı ve birden 
biraz ötede bir ateş gördüğü zamandan başlayıverir. Bu surede de 
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seyahatin mahiyeti yahut nereden geldikleri veyahut da nereye var¬ 
dıkları başlanna neler geldiği konusunda hiçbir şey zikredilmez, oy¬ 
sa Kasas Suresi tüm gerekli aynntılan ihtiva etmekedir. Şu halde bu 

üç sure birlikte okunduğunda Hz. Musa'nın (a.s) kıssası tamamlan¬ 

mış olmaktadır. 
Konu: Anafikir, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliği karşısında 

çoğalan şüphe ve itirazları bertaraf etmek ve kendisine iman etme¬ 

mek için ileri sürülen mazeretleri geçersiz kılmaktadır. 
Bu amaçla ilkin, Musa'nın (a.s) kıssasının vahyediliş donemi, tel¬ 

mih ve temsilen anlatılmakta, böylece dinleyenlerin zihninde şu 

noktalar kendiliğinden uyandırılmış olmaktadır. 
a) Allah irade buyurduğu her vasıta ve saiki, idrak edilemeyen yol¬ 

larla devreye sokar. Allah aynı şekilde nesne ve olayları öyle ayarla¬ 
mıştır ki, Firavun u iktidarından uzaklaştıran çocuk, bizzat Fira- 
vun'un evinde beslenip, büyümüş ve Firavun, kimi beslediğini bile¬ 

memiştir. Şu halde kim Allah ile savaşabilir ve O nun planlanyla ba- 

şedebilir? 
b) Peygamberlik bir kimseye gökler ve yerlerden yayınlanan bir 

bildiriyle, şenlikler içinde kutlanarak bahşedilmez. Sîzler Hz. Mu¬ 
hammed'in (s.a) nasıl olup da beklenmedik bir şekilde peygamber¬ 
likle müjdelendiğine akıl erdiremiyorsunuz, oysa bizzat kendinizin 

bir peygamber olarak kabul ettiğiniz (48. ayet) Hz. Musa (a.s) da 
umulmadık bir zamanda peygamber olmuştur; bir seyahatte Sina 
Dağının ıpıssız eteğinde hiç kimsenin ne olacağını bilmediği zaman¬ 
da... Hatta bizzat Hz. Musa (a.s) bile peygamberlikle müjdelendiği 
anın bir öncesine kadar durumu bilmiyordu. Aslında bir parça ateş 
getirmeye gitmiş ve fakat, peygamberlik bağışıyla dönmüştü. 

c) Allah'ın, bir görevi yerine getirmesini istediği kimse, ordusuz, 
zırhsız, görünürde bir destek yahut arkasında bir kuvvet olmadan, 
çok güçlü ve çok donanımlı muhaliflerini yenilgiye uğratır. Hz. Mu¬ 

sa'nın (a.s) kuvvetleri ile Firavun arasındaki güç farkı, Hz. Muham- 
med (s.a) ile Kureyş arasmdakinden çok daha belirgindi ve şimdi ise 
bütün dünya, sonunda kimin galip geldiğini, kimin yenildiğini bil¬ 

mektedir. 
d) Siz Hz. Musa'dan (a.s) tekrar bahisle, “Niçin Musa ya verilen 

asa, parlayan el... vs. gibi mucizelerin aynısı Muhammed'e verilme¬ 

di?" diyorsunuz. Hz. Musa'nın Firavun a gösterdiği türden mucize¬ 
ler size de gösterildiğinde hemencecik inanıvercekmişstniz gibi (!)... 
Peki, kendilerine mucize gösterilenler buna mukabil nasıl karşılık 
verdiler, biliyor musunuz? Onlar mucizeleri gördükten sonra bile 
inanmamış ve yalnızca şöyle demişlerdi: “Bu sihirdir ; zira hakikate 
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karşı düşmanlık beslemekte ve ayak diretmekteydiler. Aynı hastalık 
bugün sizi de yakalamış. Siz de sadece aynı türden mucizeler göste¬ 
rildiğinde mi inanacaksınız? öyleyse mucizeleri gördükten sonra 
inanmayanların akibetini biliyor musunuz? Onlar Allah tarafından 
helak edilmişlerdi. Şimdi inatla mucize isteyerek aynı felaketle kar¬ 
şılaşmayı mı istiyorsunuz? 

Bütün bunlar, bu kıssayı dinleyen Mekke'nin putperest çevresine 
mensup herkesin zihninde kendiliğinden vurgulanmış oluyordu. Zi¬ 
ra bir zamanlar Hz. Musa (a.s) ile Firavun arasında vuku bulan ça¬ 
tışmanın benzeri şimdi Mekke müşrikleri ile Rasûhıllah (s.a) arasın¬ 
da cereyan ediyordu. Musa'ya (a.s) ait kısssamn anlatılmasının se- 
beb-i hikmeti buydu ve böylece Mekke'de hüküm süren şartlarla Hz. 
Musa (a.s) döneminde mevcut olan şartlar arasındaki benzerlik, ay¬ 
rıntılara vanncaya kadar kendiliğinden belirtilmiş oluyordu. 43. 
ayetten itibaren ise surenin içeriği asıl anafikre yönelmeye başla¬ 
maktadır. 

Hemen girişte Rasülulah'dan (s.a) iki bin sene önceki tarihî olay¬ 
ların, bu denli sarih biçimde anlatılmasının nedeni Rasûlullah'ın ri- 
saletine delil teşkil etmesi içindir. Zira o bir ummiydi. Gerek hem¬ 
şehrileri, gerekse kabilesi bunun pek iyi farkındalardı ki, Hz. Mu- 
hammed'in (s.a) böyle ikibin yıllık bilgileri alabileceği bir kaynak, bil¬ 
dikleri kadarıyla bulunmuyordu. 

Dahası, onun bir peygamber olarak tayin edilmesi, Allah'ın kendi¬ 
lerine bir lutfu olarak değerlendirilmelidir. Zira onlar gafildiler ve Al¬ 
lah bu icraatı onlar hidayet bulsun diye yapmaktaydı. Böylece onla¬ 
rın sık sık tekrarladıkları “Niye bu peygamber Musa'nın getirdiği 
mucizeleri getirmiyori?" itirazları da cevaplanmış oluyordu. Şöyle ki: 
“Sanki siz -bizzat tasdik ettiğiniz gibi- Alllah'dan mucizeler getiren 
Musa'ya (a.s) inanmış mıydınız da, bu Rasûl'den mucize istemekte 
haklı olasınız? Şehvet ve heveslerinize tapmadığınız sürece hâlâ ha¬ 
kikati görme şansınız var. Fakat bu hastalıktan kurtulamadığınız 
takdirde, size ne tür mucize gösterilirse gösterilsin hakikati asla gö¬ 
remezsiniz. 

Sonra Mekke müşrikleri uyarılmakta ve o günlerde vuku bulan 
bir hadisenin hatırlaülmasıya utandmlmaktadırlar. Olay şudur: Bir 
grub Hıristiyan Mekke'ye gelmiş ve Rasülullah'dan Kur'an’ı işitince 
müslüman olmuştu. Mekkeliler bundan bir ders almak yerine öyle¬ 
sine feveran ettiler ki, Ebu Cehil'in öncülüğünde hepsine fena mua¬ 
melede bulundular. 

Surenin son bölümü müşriklerin Rasûlullah'a neden inanmadık¬ 
ları yolundaki mazeretlerini ele almaktadır. Korktukları şey şuydu: 
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“Eğer biz Arapların çok tanrılı itikadından vazgeçip de, onun yerine 
tevhid inancım benimsersek, bu bizim dinî, siyasî ve ekonomik alan¬ 
daki üstülüğümüzün sonu olur; çünkü aksi durumda Arabistan 
içinde en etkili kabile olma statümüzü kaybederiz; üstelik ülkede gi¬ 
debileceğimiz hiçbir yer kalmaz." Kureyş ileri gelenlerini, hakikate 
düşman olmaya iten temel neden buydu; bunun dışındaki şüphe ve 
itirazları yalnızca halkı aldattıkları birer bahaneden ibaretti. Allah 
(c.c) surenin sonunu tamamen bunlara ayırarak her birinin gerçek 
yüzünü, hikmetli bir şekilde sergilemiş ve Hak ile batıl ı ayırmada 
yalnızca dünyevî çıkarları ölçü alanların bu temel hastalığına çö¬ 
züm teklif etmiştir. 
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(D 

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Tâ, Sîn, Mîm. 
2 Bunlar, apaçık olan Kitabın ayetleridir. 
3 Mü'min olan1 bir kavim için hak olmak üzere, Musa ve Firavun’un 

haberinden (bir bölümünü) sana okuyacağız.2 
4 Gerçek şu ki. Firavun yeryüzünde (Mısır'da) büyüklenmiş3 ve ora¬ 

nın halkını birtakm fırkalara ayınp bölmüştü;4 onlardan bir bölümünü 
güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakı¬ 
yordu.5 Çünkü o, bozgunculardandı. 

5 Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onlan 

önderler6 yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz.7 
6 Ve (istiyoruz ki) onlan yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleşik 

kılalım', Firavun'a, Hâmân'a8 ve askerlerine, onlardan sakınmakta ol¬ 
dukları şeyi gösterelim. 

AÇIKLAMA 

1. Yani, “inat edip ayak diretmeyenlerin yararına, çünkü seni din¬ 
lemeye hiç niyeti olmayanlara tebliğ fayda vermez." 

2. Mukayese için bk. Bakara: 47-59, Araf: 100-141, Yunus: 75- 
92, Hûd: 96-109, tsra: 101-111, Meryem: 51-53, Taha: 1-30, Müni- 
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nun: 51-76. Şuara: 10-32, 52-67. Nemi: 1-14, Ankebut: 39-40, Mü¬ 
min: 23-50, Zuhruf: 46-56, Duhan: 1-33. Zariyat: 38-40. Naziat: 15- 
26. 

3. Metinde geçen “ J ^ " kelimeleri kapsamlı bir şekilde şu 
anlama gelir. Firavun boyun eğmiş bir kul gibi davranacağı yerde, 
ülkede isyankar tavn benimsedi ve teb'asına zorba ve mağrur bir yö¬ 
netici gibi baskı yapmaya başladı. 

4. Yani. “Teb'asını tümüne eşit haklar sunarak yönetmedi, aksine 
onları parçalara bölen bir siyaset izledi. Kimini yönetici sınıfa dahil 
etmek üzere hak ve imtiyazlara boğuyor, kimisini de ezmek ve sö¬ 
mürmek üzere köle haline getiriyordu." 

Burada hiç kimse şu şüpheye kapılmamalıdır: İslâmî hükümet de 
müslümanlarla zimmî teb'a arasında ayırım yapar, pnlara eşit hak¬ 
lar tanımaz; o veya bu şekilde bir tarafı kayırır... Böyle bir şüphe yer¬ 
sizdir: çünkü Firavun'un siyasetinin aksine, böyle bir ayırım, ırk, 
renk, dil ve sınıf esası üzerine değil, bilakis ideoloji ve hayat tarzı esa¬ 
sı üzerine yapılmıştır. İslâmî sistemde müslümanlar ile zımmi'lerln 
yasal haklan konusunda kesinlikle bir ayınm sözkonusu değildir. 
Tek ayınm onlann siyasal haklanyla ilgilidir ve bu da şu basit sebeb- 
ten ötürüdür: Bir ideoloji devletinde yönetici sınıf yalnızca devletin 
temel ideolojisine inananlardan oluşabilir. Bu ideolojiyi kabullenen 
herkes bu sınıfa girebilir. Reddedenlerse dışarda kalır. Dolayısıyla 
bu ayırımla. Fir’avnî ayınm arasında hiçbir benzerlik yoktur, zira 
Fir’avnî ayınma göre ezilen sınıfın hiçbir üyesi, hiçbir şekilde (kesin¬ 
likle) yönetici sınıfına giremez; ezilen kavim temel insan (kul) hakla¬ 
rından yararlanamaz, siyasî ve ekonomik haklarından dem vura¬ 
maz. Hatta onlar yaşama ve hayatta kalma haklarından bile mah¬ 
rumdur, her ne olursa olsun herhangi bir haklan güvencede değil¬ 
dir, buna mukabil tüm özel imtiyaz ve haklar, devletin yüksek kade¬ 
meleri, hayatın nefis nimetleri, yönetici sınıfa ve bu sınıf içinde doğ¬ 
muş bulunan herkese tahsis edilmiştir. 

5. Kitab-ı Mukaddes bunu şöyle açıklar: "Şimdi Mısır'ın başına 
Hz. Yusuf u tanımayan yeni bir kral geçti ve halkına şöyle dedi: Dik¬ 
kat edin lsrailoğullan bizden daha fazla ve daha güçlü. Haydi onlan 
zekice bir hileyle halledelim ki çoğalmasınlar ve bakarsınız öyle bir 
zaman gelir ki, bir savaşa maruz kalırız da onlar düşmanlarımızla 
birleşerek bize karşı savaşırlar. Bu yüzden onlan ülkeden kovun." 
Bunun üzerine onlara ağır işleri yüklediler ki, onlann altında ezil¬ 
sinler. Ve onlar. Firavun için muhteşem şehirler inşa ettiler, Pithom 
ve Ramses ve Mısırlılar, Israiloğullan’nı zorla köleleştirdiler. Ve on¬ 
lann hayatlarım, harç karma, tuğla yapımı, her türlü tarla hizmeti 
gibi zor işlerde çekilmez hale getirdiler. Ve Mısır’ın kralı İbrani ebe¬ 
lerle konuştu... Ve şöyle dedi: -İbrani kadınlara ebelik yaptığınızda 
çocuklara bakın, eğer oğlansa öldürün, kız ise bırakın yaşasın. (Çı¬ 
kış: 1:8-16) 
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Bu gösterir ki, Hz. Yusufun (a.s) irtihalinden sonra Mısır'da kav- 
miyetçi bir devrim yapılmıştı. Ve Kiptiler yeni kavmiyetçi hükümete 
sahip olduklarında Israiloğullanna egemen olmak için her vasıtaya 
başvurmuşlardı. Onları yalnızca küçük düşürüp aşağılamak ve adi 
işlere koşmakla kalmıyorlar, oğullarını öldürmek, kızlarını yaşat¬ 
mak suretiyle nüfuslarını azaltma siyaseti de güdüyorlardı. Böylece 
İsrail kadınlan tedricî olarak Kıptilerin eline düşecek ve Israiloğulla- 
n yerine Kıptî nesiller üretecekti. Talmud, Hz. Yusufun (a. s) irtiha¬ 
linden 100 küsur sene sonra böyle bir devrimin vuku bulduğunu 
kaydeder. Talmud’a göre yeni hükümet, evvelemirde îsrailoğulla 
n nı verimli arazilerinden, evlerinden ve mülklerinden mahrum etti. 
Sonra devletle ilgili, iş ve görevlerinden uzaklaştırdı. Artık Kıptı li¬ 
derler Israiloğullan'nm ve onlann Mısırlı dindaşlannın biraz palaz¬ 
landığını ne zaman görseler onlan zillete duçar ederek, küçük bir 
ücret vererek yahut beş kuruş vermeksizin en zor işlerde istihdam 
ederlerdi. “Mısır halkının bir bölümünü güç ve itibarından etti" aye¬ 
tinin ve Bakara Suresi nin, “sizi korkunç bir azaba duçar etmişler¬ 
di." mealindeki 49. ayetinin açıklaması budur. 

İlaveten, ne Kitab-ı mukaddes, ne de Kuran-ı Kerim de Fravuna 
bir müneccim tarafından Israiloğullan arasında bir çocuğun doğa¬ 
cağı ve kendisini iktidarından edeceği söylendiği, Firavun'unun bu 
tehlikeyi bertaraf etmek üzere, israiloğullan'nın evinde doğan erkek 
çocuklarının öldürülmesini emrettiği; yahud bizzat Firavun un kor¬ 
kunç bir rüya gördüğü ve bu rüyanın, lsrailoğullan arasından ken¬ 
disini iktidarından edecek bir oğlan çocuğunun doğacağı şeklinde 
yorumlandığı zikredilmez. Bizim müfessirlerimiz bu masalı Tal- 
mud'dan ve diğer lsrailiyyat'tan almışlardır, (bkz. Jevvish Encyclope- 
dia; “Musa" mad. The Talmud Selections, Sh: 123-124) 

6. Yani, “Onlan yeryüzünde insanların öncüleri ve kılavuzları ya¬ 
palım.” 

7. Yani, “Yönetici olsunlar diye ülkenin mirasını onlara bağışlaya¬ 
lım.” 

8. Batılı müsteşrikler bu konu hakkında oldukça kritik bir tutum 
takınmışlardır. Onlara göre, Hâmân, Hz. Musa'dan (a.s) yüz sene 
sonra M.ö. 486-465 arası hüküm sürmüş olan Pers Kralı Xerxes'in 
nedimiydi. Fakat Kur an onu Mısır'da Firavun un bir bakanı olarak 
göstermektedir. Müsteşriklerin fikri katıksız bir ön yargıdan başka 
bir şey değildir. Bir kere müsteşriklerin elinde Xerxes'in Haman dan 
önce, "Hâmân" isimli bir başka şahsın yaşamadığım ispatlayacak ta¬ 
rihî bir delil var mıdır? Varsa nedir? Eğer bir müsteşrik sahih belge¬ 
leri araştırarak Firavun un bakan, başkan ve nedimlerine ait olan ve 
içinde "Hâmân" adı geçmeyen tam bir listeyi ortaya çıkarırsa hiç bek¬ 
lemeden bunu umuma duyurup mikrofilmini neşretmelidir. Çünkü 
Kur'an-ı reddetmek için bundan daha iyi, daha etkili bir araç ola¬ 
maz. 
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7 Musa’nın9 annesine: "Onu emzir, şayet onun için korkacak olursan, 

bu durumda onu suya bırak, korkma ve hüzne kapılma; çünkü onu biz 

sana tekrar geri vereceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız" diye vah- 

yettik (bildirdik).10 

8 Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri için 

bir düşman ve üzüntü konusu olsun dtye11 sahipsiz görüp aldılar. Ger¬ 

çekte Firavun da Hâmân da ve askerleri de bir yanılgı içindeydi. 

AÇIKLAMA 

9.Yani, sonraları dünyanın Hz. Musa ismiyle bileceği ve aynı dö¬ 

nemde bir İsrail ailesine ait olarak doğmuş bir çocuk, gözden kaç¬ 

mıştı. Kitab ı Mukaddes ve Talmud'a göre aüe Hz. Yakub'un (a.s) bir 

oğlu olan Levi'nin nesebinden gelmekteydi. Hz. Musa'nın (a.s) baba¬ 

sının adı ise Kur an da Imran olarak geçen Amram'dı. Hz. Musa'dan 

(a.s) önce iki çocukları olmuştu. İlki abla olan Meryem, diğeri de 

onun erkek kardeşi Harun. Muhtemeldir ki İsraillilerin evinde doğan 

bütün erkek çocukların öldürülmesi hakkmdaki genelge Harun (a.s) 

doğduğunda henüz yayınlanmamıştı ve o bu yüzden kurtulmuş ol¬ 

malıydı. Üçüncü çocuksa genelgenin tam bir titizlikle uygulandığı 

zamanda doğmuştu. 
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10. Yani, “Ona verilen emir çocuğu doğar doğmaz nehre atması yo¬ 

lunda değil, gerçek bir tehlike sezinceye kadar emzirmesi yolunda 

idi." Sözgelimi, eğer sımn açığa çıkarıldığını hisseder de, düşmanla¬ 

rının bir takım yollarla yahut bizzat mel un bir İsrailli nin ihbar et¬ 

mesiyle öğrendikleri sırrını tahkik etmek için geldiklerini görürse, 

çocuğu bir kutuya koyacak ve hiç tereddüt etmeden nehre atacaktı. 

Kitab-ı Mukaddese göre Musa’nın (a.s) annesi onun doğumundan 
sonra üç ay gizledi. Talmud bu rivayete şunu ilave der: Firavun hü¬ 

kümeti birtakım Mısırlı kadınlan yanlanna çocuk alıp lsrailoğulla- 

n'nın evine girmek üzere gizlice görevlendirmişti. Yanlanndaki be¬ 

beği ağlatan kadınlar, evde bir başka bebeğin ağlamasını duyunca 

gizlenen bebeği keşfetmiş oluyorlardı. Bu yeni tip casusluk Hz. Mu¬ 

sa'nın annesini çok endişelendirdi ve çocuğunun hayatını korumak 

için onu doğumundan üç ay sonra nehre attı. Bu kitapların olayın 

burasına kadar naklettikleri rivayet Kuran’dakiyle benzerlik göster¬ 

mektedir. Yine sandığı nehre salma olayı da tıpkı Kuran da nakle¬ 

dildiği gibidir. Tâhâ Suresi'nde şöyle denmekdedir: "Bu çocuğu bir 

sandığa koy, sandığı da nehre sal." (Ayet: 39) Aynı şey Kitab-ı Mukad¬ 

des ve Talmud tarafından da söylenmektedir. Bu kitablara göre Mu¬ 

sa'nın (a.s) annesi kamıştan bir sepet yapmış ve su geçirmesin diye 

de katran ve zift ile kaplamıştır. Sonra çocuğu içine koyup Nil'e sal¬ 

mıştır. Burada kayda değer olan husus. Kur an da Zikredilen bu en 

önemli konunun İsrail kaynaklan içinde zikredilmemiş olmasıdır. 

Yani Kurana göre Musa'nın (a.s) annesi tüm bunlan Allah'dan aldı¬ 

ğı ilhamla yapmış ve Allah kendisini öyle temin etmiştir ki, bu yola 

başvurması halinde yalnızca çocuğunu kurtarmakla kalmayacak, 

aynı zamanda ona yine kavuşacak ve gelecekte çocuğu, Allah'ın pey¬ 

gamberi olacaktır. 

11. Onların niyeti bu değildi ama yaplıklannın akibeti bu oldu. Ço¬ 

cuğu. yani sonunda onun aracılığıyla yok edilecekleri çocuğu nehir¬ 

den aldılar. 
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9 Firavun’un karısı dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebe¬ 
ği; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat edini¬ 
riz." Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi.12 

10 Musa'nın annesi ise, yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer mü’min- 
lerden olması için kalbi üzerinde (sabrı ve dayanıklılığı) pekiştirmemiş 
olsaydık, neredeyse onu(n durumunu) açığa vuracaktı. 

11 Ve onun kız kardeşine: "Onu izle,"ı:* dedi. Böylece o da, kendileri 
farkında değilken onu uzaktan gözetledi. 

12 Biz, daha önce ona süt analannı haram etmiştik.14 (Kız kardeşi:) 
"Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya 
eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?" dedi.13 

AÇIKLAMA 

12. Bundan anlaşılan şey kısaca şudur: Tahta sandık yahut se¬ 
pet, nehir tarafından Firavun un sarayının bulunduğu yere taşındı. 
Firavun un köle (yahut hizmetçileri), onu tutarak alıp Kral ve Krali¬ 
çenin huzuruna getirdiler. Belki de o esnada Kral ve Kraliçe nehrin 
kenarında gezmeye çıkmışlardı ve sepeti farkederek tutulmasını 
emrettiler. İçinde bir çocuk olduğunu görünce onun bir lsrailoğlu ai¬ 
lesine mensup olduğunu kolayca tahmin ettiler. Çünkü sepet o gün¬ 
lerde çocukları öldürülmekte olan Israiloğullan tarafından gelmek¬ 
teydi. Besbelli biri bebeğini bir süre gizlemiş fakat daha fazla gizleye- 
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meyeceğini anlayınca belki biri tutar da çocuk ölümden kurtulur 
ümidiyle nehre salmıştı, öyle anlaşılıyor ki, çok sadık köleler Kralın, 
çocuğun kendisi için tehlikeli olabileceği düşüncesiyle derhal öldü¬ 
rülmesi emrini yerine getirmeye çalışmışlardı. Fakat Kraliçe nihaye¬ 
tinde bir kadındı, hem de çocuğu olmayan bir kadın. Üstelik Taha 
Suresinde geçtiği üzere, o çok sevimli bir bebekti: "Sana kendimiz¬ 
den bir sevimlilik ilka etmiştik."(Ayet: 39), yani; '‘Seni öyle sevimli bir 
çocuk kılmıştım ki sana bakanlar sevmeden edemezlerdi." Dolayı¬ 
sıyla kadın da onu sevmemezlik edemedi ve Krala şöyle dedi: “Onu 
öldürme, onu evlat edinelim. Evimizde çocuğumuz olarak büyürse 
bir İsrailli olduğunu bilmeyecek, hatta Firavun un akrabalarından 
biri olduğunu sanacak ve bize bir lsrailoğlu düşmanı olarak yardım 
edecektir." 

Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre Hz. Musa'nın evlat edinilme¬ 
sini salık veren kadın. Firavunun kızıydı, oysa Kurana göre onun 
karısıydı. "Emraetu Fir'avn" Aşikardır ki, doğrudan Allah'ın kelamı, 
asırlar sonra derlenmiş sözlü bir rivayetten çok daha geçerlidir. Do¬ 
layısıyla "İmraetu Fir'avn" ibaresini Arapçadaki anlamı hilafına 
“Firavun ailesinden bir kadın” şeklinde çevirmeye ve sırf tsrailî riva¬ 
yetlerle uyum içinde olsun diye böyle kullanmaya katiyen ihtiyacı¬ 
mız yoktur. 

13. Yani, kız yüzen sepet boyunca yürüdü ve düşmanlarının se¬ 
petle ilgili ne yapmak istediğini hissetirmeyecek şekilde onu izledi. 
İsrail kaynaklarına göre Hz. Musa'nın (a.s) kızkardeşi 10-12 yaşla¬ 
rında idi. Küçük kardeşini zekice ve hiçkimseye birşey hissettirme¬ 
den takip ederek Firavun un ev halkı tarafından tutulduğunu öğren¬ 
di. 

14. Yani, “Çocuk, Kraliçenin onu emzirmek için çağırdığı hiçbir süt 
anneninin memesini ağzına almıyordu.” 

15. Bu, kızkardeşin küçük kardeşinin Firavun un sarayına ulaştı¬ 
ğını anlayınca eve dönmediğini ve akıllıca bir hareketle, ne olup bite¬ 
ceğini öğrenmek üzere orada kalmış olduğunu gösterir, sonra çocu¬ 
ğun hiçbir sütanneyi kabul etmediğini görüp. Kraliçenin ona uygun 
bir sütanne için telaşa kapıldığını anlayınca akıllı kız, doğruca sara¬ 
ya gitmiş ve şöyle demiştir: “Size onu büyük bir sevgiyle yetiştirecek 
birini söyleyebilirim." 

Burada gözönünde bulundurulması gereken bir şey vardır. Eski¬ 
den bu ülkelerin soylu ve hali vakti yerinde aileleri genellikle çocuk¬ 
larını yetiştirmeleri için sütannelere (dadılara) teslim ederlerdi. 
Rasûlullah'ın (s.a) sireti'nde şehir dışından, çöllerden dadıların ge¬ 
lip, hali vakti yerinde olan ailelerin çocuklarım yüksek ücretler kar¬ 
şılığında emzirmek ve büyütmek üzere aldıklarını biliyoruz. Bizzat 
Rasûlullah (s.a.) Halime Sadiye tarafından çöle götürülmüştü. Aynı 
görenek Mısır’da da vardı. Musa'nın (a.s) kızkardeşinin (ablasının) 
uygun bir dadı getirebileceğini değil de, özen ve sevgiyle onu yetiştir¬ 
meyi tekeffül edebilecek bir hane halkını tavsiye edebileceğini söyle¬ 
mesi bundandır. 
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13 Böylelikle, gözünün aydın olması, hüzne kapılmaması ve gerçek¬ 
ten Allah’ın va’dinin hak olduğunu16 bilmesi için, onu17 annesine geri 
vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. 

14 Ö, erginlik çağma ulaşıp olgunlaşınca,18 biz ona bir 'hüküm ve nik- 
met' ve ilim verdik.19 Biz iyilikte bulunanları işte böyle ödüllendiririz. 

AÇIKLAMA 

16. Allah tarafından yürürlüğe konan bu hikmetli planın bir güzel 
sonucu da, Hz. Musa'nın (a.s) Firavunun sarayında gerçek bir prens 
gibi değil, kendi halkı içinde yaşamasıydı. Bu yüzden Firavun un sı¬ 
nıf ve halkının bir üyesi olarak yetişmek yerine hem aklî, hem de 
hissi bakımdan tam bir lsrailoğlu şeklinde yetişmişti. 

Rasûlullah bir hadisinde şöyle buyurmuştur. "Kendi maişetini te¬ 
mine çalışan ve Allah’ın da rızasını gözeten kimse Musa'nın (a.s) annesi¬ 
ne benzer, ki o bir taraftan kendi oğlunu emzirirken diğer taraftan kullu¬ 
ğunun mükâfatını da alıyordu." Yani her ne kadar böyle bir kimse ço¬ 
cuğunun hayatını idame ettirmek için çalışıyorsa da, Allah'ın rızası¬ 
nı umarak hileye başvurmadan çalıştığı sürece -yani başkalarıyla 

münasebetlerinde âdil ve dürüst, kendisi ve çocukları için Allah'a 
ibadet niyetiyle temiz nzık arayan bir kimse olduğu sürece- hayatını 
kazanırken Allah tan da mükâfatını almış olur. 

» 17. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre, çocuğa Firavun un sara¬ 

yında iken "Moses" (Musa) olarak isim verilmişti. Bu kelime lbranice 
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değil Kıptîce'dir. Ve "Onu sudan çıkardım" anlamına gelir, zira Kıptî 
lisanında "Mo" su demektir. "Oshe" ise ibarenin diğer kısmına karşı¬ 
lıktır: (Moşe) 

18. Yani, zihnî ve bedenî açıdan tam manasıyla gelişip rüşdüne er¬ 
miştir. Hz. Musa'nın (a.s) yaşı hakkında Yahudi kaynaklan farklı ri¬ 
vayetler zikretmektedirler. Kimisi 18'di der, kimisi 20. kimileriyse 40 
yaşlarında olduğunu söyler. Ahd-i Cedide göre 40 yaşlarındaydı. 
(İşler, 7: 23) Fakat Kuran herhangi bir yaş zikretmez. Daha sonraki 
ayetlerde anlatılan olayın hangi maksatla zikredildiğine bakılırsa 
bu, onun olayın geçtiği esnada tam anlamıyla rüşdüne eriştiğini an¬ 
lamaya yetecektir. 

19. "Hükm"; hikmet, anlayış ve hükmetme gücünü tazammun 
eder. "İlm" ise hem dinî hem dünyevî bilgidir. Hz. Musa (a.s) ailesiyle 
kurduğu temas sonucu atalarının -Yusuf, Yakub, lshak ve İbrahim 
(a.s)- öğretilerini biliyordu ve Kral ın sarayında bir prens olarak eği¬ 
tim görürken Mısır'da cari olan ilimlerden de nasibini almıştı. Bura¬ 
da 'Hüküm" (Hikmet) ve "İlm" (Bilgi) peygamberliğin bağışlanması 
anlamına değildir, çünkü peygamberlik, Hz. Musa'ya birkaç yıl son¬ 
ra bağışlanmıştır. Nitekim Şuara 21 de zikredilmişti ve aşağıda da 
zikredilecektir. 

Onun bir prens olarak eğitim ve öğrenimi hakkında Ahd-i Cedid 
şunları söyler: “Musa, Mısırlıların tüm hikmetini öğrenmişti, hem 
sözde hem fiilde çok güçlü olmuştu.” (İşler 7: 22) Talmud şunu söy¬ 
ler: “Musa Kral ın sarayında yakışıklı bir delikanlı olarak büyüdü: 
Kraliyete mensup elbiseler giydi, halk tarafından sevildi ve hep krali¬ 
yet hanedanına ait konumlar içinde göründü. Bir günlüğüne Gos- 
hen bölgesine gitti ve orada kardeşlerinin (Israiloğullan'nm) maruz 
bırakıldığı şiddeti müşahade etti. Musa, Mısır Kralı ndan ricada bu¬ 
lunarak işçilere haftada bir günlerini tatil olarak bağışlamasını söy¬ 
ledi ve Kral ricasını kabul etti. Musa şöyle dedi: “Onlan böyle kesinti¬ 
siz çalışmaya zorlarsanız güçlerini yitirirler. Oysa dinlenmek ve güç¬ 
lerini toplamak için onlara hiç değilse haftada bir gün izin vermeniz 
kendi kâr ve yararınıza olacakür.” Ve Rabb Musa'yla oldu ve şöhreti 
bütün ülkeye yayıldı. (H. Polane, The Talmud Selection, sh. 128 

129) 
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15 (Musa,) Halkının haberi olmadığı bir zamanda ^ehre girdi,20 orda 
kavga mekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlar, adan, şu da dtiş- 
manlr mdan. Derken taraftarlarından olan, düşmanları* Han olana karşı 
ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı2 .ve işini bitiri¬ 
verdi. (Sonra da:) "Bu şeytanın işindendir; o, gerçekten açkça saptırıcı 
bir düşmandır" dedi.22 

16 Dedi ki: "Rabbim, gerçek şu ki, ben kendi nefsime zulmettim, ar¬ 
tık beni bağışla."23 Böylece (Allah) onu bağışladı.24 Hiç şüpht yok O, ba 
ğışlayandır, esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

20. Herhalde yolların ıssız olduğu ve şehirde tam bir sessizllğir. hü¬ 

küm sürdüğü bir sabahın erken saatleri, yahut bir yaz öğleni veya¬ 
hut da bir kış gecesi olmalı. "Şehre girdi" ibaresi, sarayın şehrin dı¬ 
şında genel yerleşim bölgesinden uzak bir yerde bulunduğunu gös¬ 
termektedir. “Şehre girdi" kelimeleri kullanılmış, “şehirden çıktı” 
denmemiştir. Çünk Hz. Musa (a. s) kraliyet sarayında yaşamıştır. 

21. "f» " kelimesinin orijinal anlamı hem tokat vurmak, hem de 
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yumruk atmaktır. Biz “Musa bir yumruk attı" anlamını benimsedik. 
Çünkü bir yumruk ölüme sebebiyet verebilir ama bir tokat vere¬ 
mez. 

22. Bir kimse, Hz. Musa'nın (a.s). Mısırlı nın yumruğunu yedikten 
sonra düşüp son nefesini verdiğini görünce, bu kelimeleri kullanma¬ 
sında bir karışıklık ve uzaklık olduğunu düşünebilir. Onun öldür¬ 

mek gibi bir niyeti olmadığı gibi, yumruk da öldürücü değildi. Hiç 
kimse sağlıklı bir insanın böyle bir yumruk darbesiyle ölebileceğim 
ummazdı. lşteJVIusa'mn (a.s) “Bu şeytanın bir işi! Yine yoldan çıkan- 
cılığına başvurarak bana bu işi yaptırdı ki bir Israilli'yi savunurken 

bir Mısırlıyı öldürmekle suçlanabileyim. Böylece korkunç bir kız¬ 
gınlık ve öfke fırtınası bütün Mısır'ı sarsın. Hem de yalnızca bana 
karşı değil, tüm tsrailoğullan'na karşı." demesinin nedeni budur. Bu 
konuda Kitab-ı Mukaddes Kur an dan farklı bir rivayet nakleder. 
Ona göre Hz. Musa (a.s) kasıtlı cinayet işlemiştir. Hz. Musa'nın bir 
Mısırlı'yla bir İsrailli nin kavga ettiğini gördüğü zaman Kitab-ı Mu¬ 
kaddes şöyle anlatın “Bir o yana baktı, bir bu yana baktı, hiç kimse¬ 
nin olmadığım görünce onu öldürdü ve cesedini de kuma gömdü.” 
(Çıkış 2: 12) Talmud rivayeti de aynıdır. Şimdi herhangi bir kimse 
burada Israiloğullan'nın kendi atalannı nasıl rezaletle damgaladık¬ 
larını, Kur an ın ise onlan nasıl yücelttiğini görebilir. Sağduyunun 
gereği de budur, gelecekte büyük bir peygamber olacak ve kendisine 
büyük kanun ve adalet mecmuası verilecek hikmet sahibi ve diline 
sahip bir kimse, kendi kavminden birinin bir başka kavimden biriyle 
döğüştüğünü görüp öfkelenen ve kasıtlı olarak diğer kavimden olanı 
öldüren kör bir milleyetçi olamaz. Çok açıktır ki, bir Mısırlı yı, sırf 
zulmünden bir Israilli'yi kurtarmak uğruna öldürmek kanunî sayıl¬ 

maz. 

23. Hz. Musa'nın (a.s) bu duası şu anlama gelir: “Ey Rabbim! Bu 
günahımı affet: Bu günahı isteyerek işlemediğimi biliyorsun, onu ört 

ve halktan gizle!” 

24. Bu ifade iki anlama gelir ve ikisi de burada kullanılmıştır: Al¬ 
lah, Hz. Musa'nın suçunu halktan gizlediği gibi, hatasını da bağ sIa- 
dı. Zira ne bir Mısırlı, ne de Mısır hükümetinin herhangi biryetloi^si, 
olaya şahid olabileceği bir zamanda yoldan geçmedi. Böylece Hz. 
Musa (a.s) cinayet mahallinden teşhis edilmeden uzaklaşma imkânı 

bulmuş oldu. 
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17 Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler20 adına, artık suçlu-gü- 
nahkârlara destekçi olmayacağım."2® 

18 Böylece şehirde korku içinde (çevreyi) gözetleyerek sabahladı. 
Derken, bir de baktı ki, dün kendisinden yardım isteyen (kişi, bugün de) 
kendisine yardım için bağırıyor. Musa, ona dedi ki: "Sen gerçekten açık¬ 
ça bir azgınsın."27 

19 Sonunda ikisinin de düşmanı olan (adam)ı28 yakalamak isterken 
(adam ona) dedi ki: "Ey Musa, dün birini öldürdüğün gibi, bugün de be¬ 
ni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak is¬ 
tiyorsun, ıslah edicilerden olmak istemiyorsun."29 

AÇIKLAMA 

25. Yani, “Yaptığım ‘iş’i düşmanlarımdan gizleyip. Mısırlılar ın 
elinden zarar görmeden kurtarma” nimeti. 

26. Hz. Musa'nın (a.s) bu ahdi çok kapsamlı kelimelerle ifade edil¬ 
miştir. Onun bununla demek istediği; ferd olsun, topluluk olsun, 
dünyada zulüm ve hainlik eden hiç kimseye yardımcı olmamak idi. 
lbn Cerir ve diğer birkaç Müfessir in de doğru anladığı gibi o günlerde 
Hz. Musa (a.s). Firavun ve hükümetiyle olan ilişkilerini kesmeyi ah¬ 
detmişti: Zira hükümet zalimdi ve ülkede kötü bir sistemi hakim kıl¬ 
mıştı. Daha sonra muttaki bir insanın böyle zorba bir krallıkta görev 
yapmaya, onun güç ve itibarının yükselmesine alet olmaya daha faz¬ 
la devam edemeyeceğini anladı. Müslüman alimler, Hz. Musa'nın 
(a.s) bu sözünden genellikle şunu istidlal ederler: Bir mümin, ister 
bir fert, ister bir zümre, isterse iktidardaki bir hükümet olsun zalime 
yardım etmekten tamamen kaçınmalıdır. Bir kimse. Ashabın tanın¬ 
mış tabiilerinden olan Atâ b. Ebi Rabah’a sordu: “Benim kardeşim 
Emevı hakimiyetinde olan Küfe nin vali kâtibi... Gerçi halkın meşe- 
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leleriyle ilgili kararlan o vermiyor ama kararlar onun kalemiyle neş¬ 
rediliyor. Bu hizmeti sürdürmek zorunda, çünkü bu onun tek gelir 
kaynağı..." Hz. Atâ bu ayeti okudu ve şöyle dedi: “O kardeşin kalemi¬ 
ni elinden atsın. Rezzak Allah dır." 

Başka bir Emevî kâtibi. Amir Şa'bîye sordu: "Ey Ebu Amr! Ben 
yalnızca verilen kararlan kaydedip, neşretmekten sorumluyum. 
Bunun dışında hiçbir şey yapmam. Bu memuriyet dolayısıyla ka¬ 
zandığım nzk helal mi, değil mi?" O şöyle cevapladı: “Mümkündür ki 
masum bir cinayet suçuyla hüküm giyer ve karar senin kaleminden 
çıkar, yahut birinin mülkü adaletsizce müsadere edilir, yahut bir 
başkasının evinin yıkılması emredilir ve tüm emirler senin kalemin¬ 
den çıkar." Sonra İmam bu ayeti okudu. Bunun üzerine kâtip şunla- 
n söyledi: “Bu günden itibaren kalemimden Emevîlerin hükümleri 
çıkmayacak!" İmam da karşılık verdi: “Öyleyse Allah da seni günlük 
rızkından mahrum bırakmayacak.” 

“Abdurrahman b. Müslim. Dahhak'dan yalnızca Buharaya gidip 
oradaki memurlann maaşlarını dağıtmasını istemişti, fakat o bunu 
bile reddetti. Arkadaşları bunda bir kötülük olmadığını söyleyince 
şöyle cevap verdi: “Bir zalime hiç bir şekilde yardımcı olmak iste¬ 
mem." (Ruh'ul-Meani c:20, sh: 49) 

İmam ebu Hanife'nin hayat hikayesini sahih biçimde yazanlar¬ 
dan el-Muvaffak el-Mekkı, fbn el-Bezzâz el-Karvari, Molla Ali Kâri, 
v.s de dahil olmak üzere tümü, Mansur'un başkomutanı Haşan b. 
Kahtuba'nın sırf imamın direktifiyle görevinden şu sözleri sarfede- 
rek İstifa ettiğini kaydetmişlerdir: “Bugüne kadar sizin saltanatını¬ 
zın lehine yaptığım şeyler eğer bu saltanat Allah yolunda idiyse bana 
yeter. Yok eğer zulüm ve zorbalık yolunda ise amel defterimdeki gü¬ 
nahlarıma yenilerini eklemek istemiyorum.” 

27. Yani, “öyle görünüyor ki, sen geçimsizin birisin. Hergün onun¬ 
la bununla yeni bir kavga çıkanyorsun." 

28. Bu konuda Kitab-ı Mukaddes in rivayeti Kur'an'ınkinden fark¬ 
lıdır. Kitab-ı Mukaddes ertesi günkü kavganın iki İsrailli arasında 
cereyan ettiğini söyler. Oysa Kur an a göre kavga bir İsrailli ile bir Mı¬ 
sırlı arasında olmuştur, ikinci rivayetin itibara şayan olduğu açıkür. 
Zira ilk günkü katletme hadisesinin içyüzünün ortaya çıkabilmesi- 
nitekim bu aşağıda zikredilecektir- bir Mısırlı nın olaydan haberdar 
olmasıyla mümkündür. Mezkur şahıs Mısırlı değil de, Israilli olsaydı 
ve olayın içyüzünü bilseydi, böylesi bir ihanetin içine girmez, bir 
prens tarafından işlenmiş bu denli müthiş bir suçu Firavun hükü¬ 
metine bildirmezdi. Ne de olsa prens kendi cematinin büyük bir des- 
tekçisiydi. 

29. Bu bağıran şahıs Hz. Musa'nın (a.s) düşmanına karşı yardım 
etmek istediği İsrailliydi. Hz. Musa Israilli'yi paylayıp azarladıktan 
sonra Mısırlıya saldırmak üzere hamle etti. Israilli de sandı ki kendi¬ 
sini öldürecek... Bu yüzden bağırıp çağırmaya başladı ve böylece 
dünkü hadisenin sırrını kendi aptallığı yüzünden açığa vurmuş ol¬ 
du. 
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20 Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki: "Ey Musa, 

önde gelenler, seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler, 

artık sen çık git; gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim."30 

21 Böylece oradan korku içinde (çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: 

"Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar" dedi. 

22 Medyen'e31 doğru yöneldiğinde de: "Umanm Rabbim, beni doğru 

bir yola32 yöneltip iletir" dedi. 

AÇIKLAMA 

30. Bu hadise kavganın yapıldığı ikinci gün vuku buldu. Yani öl¬ 
dürme hadisesinin açığa çıkıp Mısırlı nın durumu yetkililere bildir¬ 

diği gün. 
31. Hem Kitab-ı Mukaddes, hem de Kur'an'ı Kerim Musa’nın (a.s) 

Mısır'dan ayrıldıktan sonra Medyen'e gittiğinde müttefiktirler. Fa¬ 
kat Talmud, Hz. Musa'nın Habeşiştan'a gittiğini ve orada kralın göz¬ 
desi olduğu yolunda saçma bir hikaye anlatır. Güya kralın ölümün¬ 
den sonra ahali Hz. Musa'yı (a.s) krallan ilan etmiş ve kendisine mü¬ 
teveffa kralın dul karısını eş olarak vermişlerdi. Fakat krallığının 40 
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yılı boyunca bu zenci karısıyla hiç ilişkiye girmemişti. Daha sonra 
sadece görünüşte Hz. Musa'nın eşi olan bu Habeşiştan kraliçesi hal¬ 
kına şöyle diyecekti: “Bu yabancı niçin sizi yönetmeye devam ediyor? 

O hiçbir zaman Habeş tannlanna tapmadı.” Bunun üzerine Habeş 
halkı kendisini tahttan indirdi, bir çok değerli hediyeler verip büyük 
bir törenle kendisini uğurladı. Hz. Musa sonra Medyen'e geldi ve ora¬ 
da -aşağıda zikredilen- olaylarla karşılaştı. O sıralarda 67 yaşınday¬ 
dı. 

Bu hikâyenin saçma olduğunun apaçık delili şudur: Güya Kuzey 
Irak bölgesindeki Assria ülkesi o günlerde Habeşistan'ın egemenliği 
alfandaymış ve gerek Hz. Musa, gerekse selefi olan Habeş kralı Asuri 
isyancılan bastırmak için oraya bir ordu göndermiş. Şimdi, tarih ve 
coğrafyaya azıcık aşinalığı olan kimse açıp bir haritaya bakarak biz¬ 
zat görebilin Bir kere Asyria ülkesi, Habeş ordusu tarafından ancak 
ve ancak Mısır, Filistin ve Suriye'yi egemenliğine aldıktan sonra fet- 
hedilebilir. Yahut tüm Arabistan'ın kendi nüfuzu altında olması ge¬ 
rekir, ya da en azından öyle güçlü bir Habeş donanması olmalıdır ki 
Hind okyanusu ve İran körfezinden geçerek Irak'ı fethedebilsin. Oy¬ 
sa tarih Habeşistan'ın ne bu ülkeleri egemenliği altına aldığını, ne de 
bu kadar güçlü bir donanmaya sahip olduğunu kaydetmiştir. Bu Is- 
railoğullan'nın, kendi tarihleriyle ilgili olarak ne kadar eksik malu¬ 
mata sahip olduklarını ve Kuranın onların hatalarını nasıl düzeltti¬ 
ğini ve gerçek olayları tüm saflığıyla nasıl gözler önüne serdiğini gös¬ 
terir. Gelgeldim Hıristiyan ve Yahudi müsteşrikler Kur an’ın tarihî 
olayları naklederken İsrail kaynaklarından faydalandığını hiç utan¬ 
madan iddia ederler. 

32. Doğru yol: “Yani onu Medyen'e sağ salim götürecek yol.” Med¬ 
yan o günlerde Firavunun imparatorluk sınırlan dışında idi. Mısır o 
zamanlar Sina yanmadasinin tümüne hakim değildi ve sadece iç ba¬ 
tı ile güney bölgelerinde hakimdi. Akabe körfezinin doğu ve batı kıyı¬ 
larına yerleşmiş bulunan Medyen halkı Mısır'ın etki ve hakimiyetin¬ 
den korunmuştu. Hz. Musa'nın (a.s) Mısır'ı terkettikten sonra önce¬ 
likle Medyen'i seçmesinin nedeni budur. Zira burası en yakın bağım¬ 
sız yerleşim bölgesiydi. Fakat Medyen'e ulaşmak için Mısır bölgesin¬ 
den geçmek, yol üzerindeki Mısır polis ve asker mıntıkalarından 
uzak durmak zorundaydı. Allah’a kendisini Medyen'e sağ salim 
ulaştıracak doğru istikamet üzere kılması için dua etmesinin nedeni 
buydu. 
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23 Mcdyen suyuna33 vardığı zaman, ondan su almakta olan bir insan 
topluluğu buldu. Onların gerisinde de (hayvanlarını suya gitmekten) sa¬ 
kınan iki kadın buldu. Dedi ki: "Bu durumunuz ne?" "Çobanlar sürüleri¬ 
ni sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; babamız da yaşı ilerlemiş 

bir ihtiyardır." dediler.34 
24 Hemencecik onların sürülerini suladı, sonra yine gölgeye çekile¬ 

rek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." 
25 Çok geçmeden, o iki (kadm)dan biri, (utana utana)30 yürüyerek ona 

geldi. "Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık olarak sana müka- 
faat vermek üzere seni davet etmektedir." dedi.36 Bunun üzerine ona ge¬ 
lip de olup bitenleri anlatınca o: "Korkma" dedi. "Zalimler topluluğun¬ 

dan kurtulmuş oldun." 
26 O (kadm)lardan biri dedi ki: "Ey babacağım, onu ücretli olarak tu- 

tuver; çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o kuvvetli, gü¬ 

venilir (biri)dir."37 
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AÇIKLAMA 

33. Hz. Musa’nın (a.s) ulaştığı bu yer. Arap kaynaklarına göre Aka¬ 
be körfezinin batı kıyısı üzerinde Makna denilen yerin kuzeyine bir¬ 
kaç mil mesafede bir mahalde gösterilmiştir. Bugün buraya EL-BlD' 
denmektedir ve küçük bir ikamet mahallidir. Burayı Tebük’ten Aka¬ 
be’ye seyahat ettiğim 1959 yılının Aralık ayında ziyaret etmiştim. 
Yerli ahali bana, yaşlılarından buranın Medyen denilen yer olduğu¬ 
nu işittiklerini anlattı. Josephus'dan Burton’a kadar bütün kadim 
ve modem keşif ve coğrafyacılar buranın eski Medyen olduğunu te- 
yid etmişlerdir. Oranın yakınlarında şimdi Mağair-i Şuayb yahut 
Mağarat-ı Şuayb denen bir yer bulunmaktadır. Burada Semud kav- 
mine ait bazı âbidelere rastlanmak tadır. Bir mil kadar ötede bazı ka¬ 
dim harabeler vardır. Biz orada iki kurumuş kuyu görmüştük. Bana 
o kuyulardan birinin Hz. Musa’nın (a.s) keçileri suladığı kuyu oldu¬ 
ğu söylendi. Aynı rivayet Ebu’I-Fidâ’nın (ö. 732. H.) Takvim'ül-Öul- 
dan adlı eserinde ve Yakut’un Mu'cem'ul-Büldan'ında Ebu Zeyd el 
Ensari’den (ö. 216. H) naklen zikredilmiştir. Mezkur rivayete gere 
oranın yerlileri aynı kuyuyu Hz. Musa'nın (a.s) kuyusu olarak gös¬ 
termişlerdir. Bu rivayetin halk arasında yüzyıllar boyu dilden cfcle 
ulaştırıldığını ve dolayısıyla bu yerin Kur an da zikredilen yerle aynı 
olduğunun tereddüdsüz ileri sürülebileceğini gösterir. 

34. Yani. “Biz kadınız, dolayısıyla bu çobanlarla başa çıkarak hay¬ 
vanlarımızı sulamamız imkânsız. Babamız ise bu zor işi yapmak için 
çok yaşlı... Ailemizin başka bir erkeği de yok. Bu,yüzden bu işin üste¬ 
sinden gelmek ve tüm çobanlar hayvanlanm sulayıp da kuyuyu terk 
edinceye kadar beklemek zorundayız.” Tüm bu meram, kadınlar ta¬ 
rafından, kendilerinin ne denli mutedil olduklarını gösteren kısa bir 
cümleyle anlatılmıştır. Onlar bir yabancıyla uzun boylu konuşmak 
istememişler, fakat aynı zamanda aileleri hakkında, erkekleri uyu¬ 
şuk uyuşuk evde oturuyor da, kadınları dışarıda işleri yürütüyor 
şeklindeki bir düşünceyi akla getirip yanlış bir izlenime sebebiyet 
vermek de istememişlerdi. 

Müslümanlar arasında yaygınlaşmış rivayetlere göre, bu hanım¬ 
ların babalan Hz. Şuayb (a.s) olarak geçer. Fakat Kur’an her ne ka¬ 
dar Hz. Şuayb a ünlü bir karakter olarak yer veriyorsa da buna dair 
bir imâda bulunmaz. Eğer Hz. Şuayb gerçekten o hanımların babası 
olsaydı. Kur an da açıkça zikredilirdi, şüphesiz .onun isminden bah¬ 
seden birtakım rivayetler vardır, fakat Allame îbn Cerir olsun, İbn 
Kesir olsun bu rivayetlerden hiçbirini sahih addetmez. İbn Abbas, 
Haşan Basri, Ubeyde ve Said b. Cübeyr gibi büyük müfessirlerin İs- 
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rail kaynaklarına dayanmalarının, Talmud v.s gibi kaynaklarda adı 
geçen bu şahsı aynı adla (Şuayb) zikretmelerinin nedeni budur. 

Apaçıktır ki eğer Hz. Şuayb'm adı fiilen Rasıilûllah'dan (s.a) riva¬ 
yet edilmiş olsa bu alimler başka isim (yani kaynak) zikretmezler- 

di. 

Kitab-ı Mukaddes onu bir yerde Revail (veya Reuel), bir başka yer¬ 
de Jethro olarak zikreder ve onun Medyen'in Kahini olduğunu söy¬ 
ler. (Çıkış. 2: 1 fi-18, 3: 1, 18: 5). Talmud literatüründe ise Revail, 
Jethro ve Hobab olarak çeşitli şekillerde zikredilir. Günümüz 
Yahudi alimleri Jethro'nun “âli cenap lan", (hazretleri) anlamına gel¬ 
diğini, asıl ismin ise Revail veya Hobab olduğunu savunmaktadırlar. 
Aynı şekilde “Kâhin” (Kohen) kelimesinin anlamında da farklı görüş¬ 
lere sahiptirler. Kimileri onun din büyüğü ile, kimileriyse “prens"le 

eşanlamlı olduğu görüşünü taşıyor. 

Talmud'a göre Revail. Hz. Musa'nın (a.s) doğumundan önce Fira- 
vun'u sık sık ziyaret ederdi. Firavun da onun bilgisine güvenir, 
onunla iştişare eder, kamil görüşlerinden yararlanırdı. Fakat Mısır 
Kraliyet meclisi lsrailoğullan'nı ezme plânlan konusunda istişareye 
başlayıp doğacak erkek çocuklannı öldürme kararı alınca, Fira¬ 
vunu bu yanlış kararden çevirmek için elinden geleni yaptı, onu ka- 
rann kötü sonuçlan konusunda uyardı ve eğer lsrailoğullan'nı ta¬ 
hammül edilmez buluyorsa onlara, atalannın yurdu olan Kenan'a 

gitmeleri için izin vermesini tavsiye etti. Revail'in bu sözü Firavunu 
kızdırdı ve onu huzurundan kovdu. Sonra Revail Mısır'ı terk edip, 
kendi ülkesi olan Medyen'e gitti ve artık orada kalıcı olarak yerleş¬ 

ti. 

Dinine gelince, genellikle onun Hz. Musa (a.s) gibi, Hz. İbrahim’in 
(a.s) bir takipçisi olduğu kabul edilir. Nasıl Hz. Musa (a.s) Hz. İbra¬ 
him’in oğlu İshak (a.s)'ın soyundan idiyse, o da bir Medyen’li olan Hz. 
İbrahim'in oğlunun soyundandı. Muhtemelen böyle bir münasebete 
dayanmış olarak Firavun un lsariloğullanna zulmetmesini önleme¬ 
ye çalışmış ve onu kızdırmıştı. Müfessir Nisaburi, Haşan el-Basri'ye 
dayanarak şunlan yazar: “O bir müslümandı. Şuayb in (a.s) dinini 
kabul etmişti.” Talmud ise onun. Medyenliler'in puta tapmalarını, 
alenî biçimde aptallık kabul ederek lânetlediğini söyler. Medyen hal¬ 
kı Talmud'a göre, işte bu yüzden kendisine düşman kesilmiştir. 

35. Hz. Ömer bu ayeti şöyle açıklamıştır. “O edep ve itidalle yürüye- 
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rek geldi, yüzünde, istedikleri yere gidip diledikleri yere çekinmeden 
giren hafif meşrep kadınların hilafına, dış elbisesinden bir kesim pe¬ 
çe vardı." Bu konuyla ilgili birkaç hadis, sahih isnad zinciriyle Hz. 
Ömer'den, Said b. Mansur, îbn Cerir, İbn Ebi Hatim ve İbn el-Münzir 
tarafından rivayet edilmiştir. Bu da gösterir ki, Hz. Rasûl'ün Ashabı¬ 
nın Kuran dan ve Sünnetten çıkardığı edep ve haya anlayışı, yüzü 
yabancı erkeklere karşı açmaya ve ev haricinde hafif meşrep bir şe¬ 
kilde dolaşmaya kesinlike karşıydı. Hz. Ömer yüzü örtmeyi hayanın 
açık bir işareti, yabancı erkeklere açmayı ise, hayasızlığın ve edep¬ 

sizliğin bir göstergesi saymıştır. 
36.0, bunu da haya ederek çekine çekine söyledi, zira yabancı bir 

erkeğin yanına gelişi için yeterli bir sebeb göstermek zorunda idi. Ki¬ 
bar bir erkeğin, sırf zor durumdaki kadınlara biraz yardım etti diye 
ödüllendirilmesi gerektiği şeklinde bir zorunluluk bulunmadığı için 
aksi durum sözkonusu olamazdı. Ve Hz. Musa'nın (a.s) ödül sözünü 
işitmesine rağmen kadını evine kadar takip etmede gösterdiği istek, 
onun içinde bulunduğu biçâre durumun ne kadar aşırı olduğunu 
göstermektedir. Mısır'ı yanma hiçbirşey almadan terk etmişti ve 
Medyen'e ulaşması en azından 8 gününü almış, acıkmış ve yolcu¬ 
luktan bitkin düşmüş olmalıydı. Ve bunlar bir yana yabancı bir ül¬ 
kede barınacak bir yer, kendisine bir sığmak temin edecek iyi bir in¬ 
san bulmanın endişesini taşıyor olmalıydı. Bu son derece zor şart¬ 
larda az bir yardım karşılığında ödüllendirilmek için çağırıldığını bil¬ 
mesine rağmen kadınla birlikte gitmekte hiç tereddüd göstermedi. 
Allah'a yaptığı duaya bizzat Allah tarafından karşılık verildiğini dü¬ 
şünmüş olmalıydı. Bu yüzden gereksiz bir gurur gösterisine kapıla¬ 
rak Rabbi tarafından bahşedilmiş ağırlanma vesilesinden yüzçevir- 
meye hakkı olmadığını düşündü. 

37. Kızın bunu babasına Hz. Musa ile daha ilk karşılaşmasının ar¬ 

dından söylemesi gerekmez. Çok büyük bir ihtimalle babası bu yol¬ 
cuyu birkaç günlüğüne barındırmış ve bu süre içinde kız babasına 
böyle bir tavsiyede bulunmuştur. Kızın bu tavsiyeyle demek istediği 
şuydu: “Baba sen yaşlısın ve bu yüzden biz kızlar dışan işlerini ken¬ 

dimiz yapmak zorunda kalıyoruz. Bu işleri halledecek bir erkek kar¬ 
deşimiz de yok. Bu adamı ücretli olarak istihdam edebilirsin. Güçlü 
adam! Bu işlerin hepsinin üstesinden gelir, aynı zamanda emin biri 
de... Bizi çaresiz bekleşir görünce, sırf asil tabiatı gereği, bize yardım 
etti ama bir kez olsun gözlerini kaldırıp da bize bakmadı." 
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27 (Babalan) Dedi ki:38 "Doğrusu ben, sekiz yıl bana hizmet etmene 
karşılık olmak üzere, şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum; 
şayet on (yıl)a tamamlayacak olursan, artık o da senden. Ben sana zorluk 

çıkarmak istemem; beni de inşaallah salih olanlardan bulacaksın." 
28 (Musa) Dedi ki: "Bu, benimle senin aranda olan (bir antlaş- 

ma)dır.39 Bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem, artık bana 
karşı bir haksızlık söz konsu olamaz. Allah da, söylemekte olduklarımı¬ 
za vekildir." 

AÇIKLAMA 

38. Yine aynı şekilde, babanın bunu Hz. Musa'ya (a.s) kızının tav¬ 
siyesinin hemen ardmdan söylemesi gerekmez. İnsan onun bu görü¬ 
şünün bir mütalaa sonucu şekillendirdiğini hissediyor. O şöyle dü¬ 
şünmüş olmalıydı: “Kuşkusuz bu asil bir adam, fakat böyle sağlıklı, 
güçlü ve genç bir adamı, yetişkin kızların bulunduğu evde hizmetçi 
olarak istihdam etmek doğru bir iş olmaz. Madem ki asıl bir ailenin, 
kibar, tahsilli ve medenî bir erkeği (Dunlan Hz. Musa’nın (a.s) anlat - 
tıklanndan biliyor olmalıydı) niçin bu evin damadı olmasın? Böyle 
bir karara vardıktan sonra geriye uygun bir vakitte Hz. Musa ile ko¬ 
nuşmak kalıyordu. 

İsrailliler burada kendi peygamberlerini tasvir ederken, büyük 
bir zulüm işlemişler, onu büyük bir fırsatçı, ulusal bir kahraman 
olarak göstermişlerdir. Talmud şöyle der: “Musa, Revail ile birlikte 
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yaşadı ve ev sahibinin kızı Ziporah'a göz koydu ve onunla evi ndi.” 
Jt - dsh Encylopedia'da zikredilen bir başka Yahudi kaynağı şeyledir: 
Masa Jethro ya hikayesini anlatınca, Jethro onun kehanetlerde bil¬ 

dirilen şahıs olduğunu anladı. Kehanetlere göre O, ellerinde Fira- 
vun'un saltanatının yıkılacağı şahıstı. Bu yüzden Musa'yı Firavuna 
teslim edip ödül almak için hemen hapsetti. Musa karanlık bir yeral¬ 
tı hücresinde yedi veya on yıl yaşadı. Fakat Jethro'nun ilk kez kuyu 
başında karşılaştığı kızı Ziporah onu gizlice hücresinde ziyaret etti 
ve ona yiyecek ve içecek tedarik etti. Hatta evlenmeye bile karar ver¬ 

diler. Yedi yahut on yıl sonra Ziporah babasına şöyle dedi: “Yıllar ön¬ 
ce hücreye bir adam koymuştun, sonra onu iyice unuttun, şimdiye 
kadar ölmüş olmalı, ama hala yaşıyorsa, bu demektir ki o ilâhı yardı¬ 

ma mazhar biri.” Bunu dinleyip de zindana giden Jethro, Musa'yı 
canlı buldu ve onun mucizevî bir şekilde hayatta kaldığını sandı. 
Sonra Ziporah'ı onunla evlendirdi. 

Kurandaki rivayetlerin kaynağım dışarıda arayan batılı mih eş¬ 
likler, Kur'anî rivayetlerle, lsrailiyyat arasındaki bu apaçık farkı gör¬ 
meye niye yanaşmazlar? 

39. Bazılan Hz. Musa (a.s) ile kızın babası arasındaki konuşmanın 
evlenme akdi için yapıldığı fikrine kapılarak. Hz. Musa'nın kızın ba¬ 
bası hesabına verdiği hizmete, kızla evlenmenin mehri gözüyle bakı- 

labileceği ve anlaşmanın zahiri şartlannın bir evlilik akdi için yapıl¬ 
mış olabileceği yolunda tartışma başlatmışlardır. Oysa tartışma ko¬ 
nusu olan ayetlerin bizzat kendüeri. oradaki konuşmanın bir evlilik 
akdi için değil, aksine daha ziyade evlilik akdinin icrasından önce 
yapılan başlangıç teklifi olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, iki kız¬ 
dan hangisinin evlendirileceğine daha karar verilmeden bir nikâh 
akdi nasıl cari olabdir? Konuşmanın gelişi, babanın şunu demek is¬ 
tediğini ortaya koymaktadır: “Eğer evimde sekiz yahut on yd kalıp ev 
işlerinde bana yardım etmeye söz verirsen, kızlarımdan birini senin¬ 

le nikahlamayı düşünüyorum. Çünkü ben yaşlıyım, mülkümü yö¬ 
netecek erkek çocuğum da yok, yalnızca dışarı işlerini kendilerine 
yaptırmak zorunda olduğum kızlarım var. Bana müstakbel dama¬ 

dım olarak destek olmanı istiyorum. Eğer bu sorumluluğu kabul et¬ 
mek istersen ve eşini evlendikten sonra alıp götürmek gibi bir niyetin 
yoksa kızlarımdan birini sana vereceğim.” Hz. Musa (a.s) zaten bir 

bannak ihtiyacı içinde olduğundan bu teklifi kabul etti. Apaçıktır ki 
bu taraflarca evlilik öncesi kabul edilmiş bir anlaşma şekliydi. Bun¬ 
dan sonra yasaya göre evldik gerçekleşmiş, mehir de tayin ve tahak¬ 
kuk etmiş olmalıdır. Demek ki bizzat evlilik bağıyla ilgili herhangi bir 
hizmet şartı sözkonusu değildir. 
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29 Böylelikle Musa, süreyi tamamlayıp50 ailesiyle birlikte yola koyu¬ 
lunca, Tûr tarafında41 bir ateş gördü. Ailesine: "Siz durun, gerçekten ben 
bir ateş gördüm; umanm ki ben ondan size ya bir haber, ya da ısınmanız 

için bir kor parçası getiririm." dedi. 
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30 Derken oraya geldiğinde, o kutlu yerdeki42 Vadinin sağ yanında 
olan43 bir ağaçtan: "Ey Musa, Alemlerin Rabbi olan Allah benim;" diye 
seslenildi. 

31 "Asanı bırak." (Attıktan hemen sonra) onun şimdi bir yılan gibi 
hareket ettiğini görünce, arkasına dönüp bakmaksınız kaçmaya başladı. 
"Ey Musa, dön ve korkuya kapılma. Gerçekten sen güvende olanlardan¬ 

sın."44 
32 "Elini koynuna sok,43 kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her 

türlü) dehşetten yana kanatlannı kendine doğru çek. İşte bunlar, senin 
Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin-kanıt (muci- 
ze)dır. Gerçekten onlar, fasık olan bir topluluktur."46 

33 Dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben onlardan bir kişi öldürdüm, beni 

öldürmelerinden korkuyorum."47 
34 "Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün ko¬ 

nuşmaktadır, onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni 

doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum." 

AÇIKLAMA 

40. Hz. Haşan b. Ebi Talib e göre, Hz. Musa (a.s) vadeyi sekiz verine 

on yıl olarak tamamlamıştır. İbn Abbas'a göre bu konu bizzat Rasû- 

lullah tarafından açıklanmıştır. O şöyle demiştir: “Musa (a.s) vadeyi, 

kayınpederine daha layık, daha uygun gelecek şekilde bitirdi, yani 

on yıla tamamladı." 

41. Seyahatin Tur a doğruyapılması Hz. Musa'nın (a.s) ailesiyle 

birlikte Mısır'a doğru yola çıkmış olduğunu gösterir; çünkü Tür, 

Medyen'den Mısır'a doğru giden yol üzerinde bulunmaktadır. Belki 

de Hz. Musa on uzun yıl ayn kaldığını, o ayrıldığında kral olan Fira- 

vun'un öldüğünü, sakin bir şekilde geri dönüp kavmi arasına karı¬ 

şırsa, hiç kimsenin onu tanımayacağını düşünmüştü. Olayların Ki- 

tab-ı Mukaddes'deki sırası Kuran ınkinden farklıdır. Kitab-ı Mu¬ 

kaddese göre; Hz. Musa (a.s) (kayınpederinin) sürüsünü çölün ar¬ 

dında bırakarak Tanrının dağına, Horeb'e geldi. Burada Allah onun¬ 

la konuştu, onu peygamber tayin etti ve Mısır'a gitmesini emretti. 

Sonra Musa, kayınpederi Jethro'nun yanına döndü, ondan izin ala¬ 

rak ailesiyle Mısır'a gitti. (Çıkış 3:1, 4:18). Buna mukabil Kuran, Hz. 

Musa'nın süreyi tamamladıktan sonra ailesiyle Medyen'i terk ettiği¬ 

ni ve bu seyahat esnasında Allah'ın onunla konuştuğunu ve ona 

peygamberlik bahşettiğini söyler. 

Kitab-ı Mukaddes ile Talmud, Hz. Musa'nın (a.s) evinde yetiştiği 
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Firavun un o Medyen’de iken öldüğünde ve dönüş sonrası başta olan 

Firavunun başka bir Mısır Kralı olduğunda müttefiktirler. 

42. Yani, ilahi nur la aydınlatılan yerde. 

43. Yani, Musa’nın (a.s) sağ yanma dönen vadi tarafında. 

44. Bu iki mucize, Hz. Musa’nın (a.s) birinci olarak kendisiyle ko¬ 

nuşan varlığın aslında, bütün kainat nizamının Hakimi, Rabbi ve 

Hâliki olan varlıkla aynı olduğuna bizzat itminan bulsun, ikinci ola¬ 

rak da kendisine tevdi edilen tehlikeli görevi ifa etmek üzere Fira- 
vun’un huzuruna silahsız değil, aksine iki güçlü silahla çıkacağına 

iyice kani olsun diye o esnada gösterilmişti. 

45. Yani, “Herhangi bir tehlikeden korku duyduğunda kolunu 

kendine çek ve böylelikle kalbine cesaret gelsin. Artık hiç kimse sana 

korku ve dehşet veremez. Burada “kol" ifadesiyle muhtemelen "sağ 

kolu ” kastolunmaktadır. Çünkü “el” ifadesi umumiyetle "sağ eFiçin 

kullanılır. “Kolunu kendine çek" ifadesi iki şekilde de anlaşılabilir: 

“Kolunu yanına yapıştır" veya “Kolunu, koltuk altına sok.” Ancak bi¬ 

rinci şeklin kastolunması daha muhtemeldir. Çünkü bu davranış 

başkalarına, dış bir etkiyle yapılmış intibaı vermez. 

Bu yol Musa'ya öğretildi, çünkü o herhangi bir ordu yahut maddi 

teçhizatı olmaksızın zalim bir hükümete karşı çıkmak üzere gönde¬ 

riliyordu. Korkutucu bir durumu göğüsleyecekti. Böyle bir durum¬ 

da büyük bir peygamber bile korku ve dehşetten kendini alamazdı. 

Allah ona şöyle dedi: “Ne zaman tehlikeli bir durum ile karşılaşırsan 

böyle yap ! Firavun bütün güçlü hükümdarlığına rağmen kalbini 

sarsmayacaktır. ” 

46. Burada açıkça Firavun a gitmesi için emir verilmiş olmaması¬ 

na rağmen, ifadelerden, “Firavun'a mucizelerle git ve kendini Al¬ 

lah'ın Rasûlü olarak taktim et. Sonra onu ve ileri gelenleri Alemlerin 

Rabbi olan Allah'a ibadet ve itaate çağır, "anlamı çıkmaktadır. Nite¬ 

kim, Taha: 24 ve Şuara: 10 da bu emir açıkça belirtilmiştir. 

47. Bu onun korktuğu için gitmeye tereddüd ettiği anlamına gel¬ 

mez. ifadeden kasıt şudur: “Öyle düzenlemeler yap ki, onlara senin 

mesajını iletmeden önce tutuklanmayayım, zira böyle bir durum 

gönderiliş gayemi inkiraza uğratacak hedefine ulaştırmayacaktır.” 

Nitekim bir sonraki ayet Musa'nın (a.s) kastını açıklığa kavuştur¬ 

maktadır. Sergilediği teslimiyet ruhuyla o. kastının risalet görevini 

reddetmek ve korku yüzünden Firavunun huzuruna gitmekten yüz 

çevirmek olmadığını izhar etmektedir. 
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35 (Allah) Dedi ki: "Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; si¬ 
zin ikinize de öyle bir 'güç ve yetki' vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde 
size erişemeyecekler. Siz de, size uyanlar da galip olanlarsınız."48 

36 Musa, onlara apaçık olan ayetlerimizle geldiği zaman: "Bu, düzüp 
uydurulmuş bir büyüden49 başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan50 
da bunu işitmedik" dediler. 

37 Musa dedi ki: "Rabbim, kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini 
ve bu (dünya) yurdun(un )sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilmek¬ 
tedir. Gerçek şu ki, zulmedenler felah bulmazlar."51 

AÇIKLAMA 

48. Hz. Musa’nın (a.s) Allah'la olan bu mukabele ve konuşması Ta- 
ha Suresi nde (9-48) çok daha detaylı biçimde zikredilmiştir. Uslûb 
zevkine sahip olup da kıssanın Kur anı versiyonu ile Kitab-ı Mukad¬ 

demdeki versiyonu (Çıkış, Bölümler 3, 4) arasında bir mukayese ya¬ 
pan kimse hangisinin İlâhi vahiy, hangisinin insan ürünü olduğuna 

hükmedebilir. Bu kimse, Kuram versiyonun, -hâşâ- Kitab-ı Mukad¬ 
des ve Israiliyattan bir intikal (yazı hırsızlığı) mi, yoksa kendi huzu¬ 
runa çağırmak suretiyle Hz. Musa'yı (a.s) şereflendiren Allah'ın biz¬ 
zat tasvir ettiği olmuş bir hadise mi olduğuna, rahatça karar vere- 
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çektir. (Daha fazla açıklama için bkz. TâJ\â suresi 19 no'lu açıklama 
notu.) 

49. Metinde geçen kelimeler şu anlama gelmektedir: “Uyduruk ve¬ 

ya düzmece bir büyü." Eğer, "müftera" kelimesi uydurma ve gerçeğe 
aykırılık anlamına alınırsa, o zaman kelimeler şu anlama gelin “Asa¬ 
nın bir yılana çevrilmesi yahut elin parlaması o şeylerin tabiatların¬ 

daki hakiki bir değişikliğin tezahürü değildir. Olay yalnızca bir ha¬ 
yal, bir vehimden ibarettir ki bu adam bizi aldatmak için ona mucize 
diyor." Eğer düzmece ve sunî anlamına alınırsa şu anlama çıkan “Bu 
adam asa gibi görünen öyle bir şey imal etmiş ki (yani demirci gibi bir 

madeni kızdırıp o şekilde işlemiş ki. çev.) yere atıldığında yılan gibi 
hareket ediyor. Ele gelince, onun üzerine, koltuğundan çıkardığında 

parlasın diye birşey sürmüş. Böyle büyü hileleri yapıyor ve bizi onla¬ 
rın Allah tarafından kendisine verilmiş mucizeler olduğuna inandır¬ 
maya çalışıyor. 

50. Buradaki gönderme, Hz. Musa'nın (a.s) tcvhid mesajını nakle¬ 
derken ortaya koyduğu öğretilerdir. Bu ayrıntılar Kuranda diğer 

yerlerde zikredilmiştir. Mesela Naziat Suresi nin 18. ve 19. ayetlerin¬ 
de Hz. Musa Firavuna şunlan söyler: “Nefsini temizleme niyetindey¬ 
sen ben seni rabbine ulaştıracak yolu gösterebilirim, umulur ki on¬ 
dan korkarsın." ve Taha Suresi 47-48. ayetlerde şunlan söyler: “Biz 

sana rabbinden ayetlerle geldik, selâm hidayete uyanlaradır. Bize 
onu reddedip yüz çevirenlerin azaba uğratılacaklan vahyedildi.” Ve : 
“Biz rabbinin elçileriyiz, su halde lsrailoğullan'nı bırak bizimle gel¬ 
sinler." Bunlara mukabil Firavunun söyledikleri aşağı yu kan şu şe¬ 
kildeydi: “Bizim atalanmız; “Mısır Firavunu ndan daha güçlü, ona 
emir verme, onu cezalandırma, emirlerini bildirmek için mahkeme¬ 

sine adam gönderme ve Mısır Kralı nı kendisinden korkması için 
uyarma yetkisine sahip", bir varlıktan söz edildiğini hiç işitmediler. 
Bunlar senin gibi bir adamdan bugün işittiğimiz tuhaf şeyler.” 

51. Yani, “Siz benim bir büyücü, bir düzenbaz olduğumu sanıyor¬ 
sunuz. Fakat Allah beni gayet iyi tanıyor. O, nasıl bir insanın, pey¬ 
gamber olarak tayin edileceğini çok iyi bilir ve son hüküm O nda bi¬ 

ter. Eğer ben bir yalancıysam sonum kötü olacaktır, yok eğer (yalan¬ 
layan) sîzseniz şunu iyi bilin ki sonunuz iyi olmayacak. Hangisi olur¬ 
sa olsun, kaçınılmaz akıbet şudur ki haklı olmayan; hakiki başarıya 

ulaşamaz. Gerçekte Allah Rasûlü olmayan ve kendini bencil saikler- 
le peygamber diye takdim eden bir kimse haksızdır, zalimdir ve ba¬ 
şarıya ulaşamayacaktır. Aynı şekilde hak bir peygamberi asılsız suç¬ 
lamalarla reddeden ve hakikati hile ve desiseyle örtmeye çalışan da 
haksızdır, zalimdir ve asla başarıya ulaşamaz.” 
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38 Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden başka bir ilah 

olduğunu bilmiyorum.02 Ey Hâmân, çamurun üstünde bir ateş yak da, ba¬ 
na yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa'nın ilahına çıkanm çünkü ger¬ 

çekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum."53 
39 O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler5^ ve gerçek¬ 

ten bize döndürülmeyeceklerini sandılar.55 
40 Bunun üzerine, onu ve askerlerini tutuverip suya attık. Böylelikle 

zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak.°6 

AÇIKLAMA 

52. Firavun bununla kavminin, yer ve göklerin yaratıcısı olduğu¬ 

nu kastetmiyordu, kastetmiş de olamazdı. Çünkü böyle bir şey an¬ 
cak bir deli tarafından ortaya atılabilirdi. Bununla birlikte o, kendi¬ 
sinden başka ilahların olmadığını da kasdetmiyordu. Zira Mısırlılar 

birçok tannya ibadet etmekteydiler ve bizzat Firavun, Güneş Tann- 
sı'nın hulul ettiği şahıs haline getirilmişti. Kur‘an-ı Kerim bizzat Fi- 
ravun'un birçok tannya ibadet ettiğine tanıklık etmektedir: “Fira¬ 

vun kavminin ileri gelenleri şöyle dedi: “Musa ve takipçilerini, ülkede 
karışıldık çıkarsınlar, seni ve ilahlarını geçersiz kılsınlar diye mi ül¬ 
kede serbest bırakacaksın?" (Araf: 127) Dolayısıyla Firavun kendisi 

için “ilah”» kelimesini kullanırken bunu zaruri olarak yaratıcı ve ha- 
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kiki ulûhiyet sahibi anlamında değil, tartışmasız yüce iktidar sahibi 
anlamında kullanmıştı. Demek istediği şuydu: “Bu Mısır Ülkesi nin 
sahibi benim. Tüm emir ve yasakların teşrii menbaı ancak ben kabul 
edilebilirim. Benden başka hiçkimse emir vermeye yetkili değildir. 

Musa da kim oluyor? Kim bu alemin rabbinin delegesi sıfatıyla kar¬ 
şıma çıkıp da, kendisi hükümdar, ben tâbi imişim gibi bana emirler 
tebliğ eden adam?" Saray erkanına dönerek onlara: "Ey kavmim! Mı¬ 
sır'ın krallığı bana ait değil mi? Bu altımdan akan ırmaklar benim 
değil mi.” (Zuhruf 51) diye sorması bundandır. Ve Musa'ya tekrar 
tekrar: “Bu ülkeyi ele geçiresiniz diye bizi atalarımızın dininden vaz¬ 
geçirmeye mi geldiniz." (Yunus: 78), “Ey Musa, büyücülüğünün 

kuvvetiyle bizi ülkemizden sürmeye mi geldin!" (Taha: 57) ve “Onun 

dininizi değiştireceğinden yahut ülkede karışıklığa sebeb olacağın¬ 
dan korkuyorum." (Mümin: 26) şeklinde sorular sorması bundan¬ 
dı. 

Eğer mesele bu açıdan ele alınırsa, apaçık hale gelecektir ki, Fira- 
vun'un durumu peygamberler tarafından getirilen ilahi kanundan 
bağımsız olarak siyasî ve hukukî hakimiyet iddiasında bulunan dev¬ 
letlerin durumundan hiç de farklı değildir. Bu devletler kanun koyu¬ 

cu, emir ve yasaklan belirleyici olarak ister bir kralı görsünler, ister¬ 
se millet iradesini ülkenin. Allah'ın koyup peygamberlerin tebliğ etti¬ 
ği kanun ile değil de kendi kanunlanyla yönetilmesi durumuna 

müncer olduklan sürece. Firavun un durumuyla kendilerininki 
arasında hiçbir fark yok demektir. Ancak bir fark vardır ki, o da cahil 
halkın Firavun u lânetleyip bu devletleri yasal olarak tasdik etmesi¬ 

dir. Hakikati anlayan kimse yalnızca kelime ve ıstılahlara değil, ruha 
ve mânâya bakacaktır. Firavun “ilah" kelimesini kendisi için kullan¬ 
mıştır, ancak bu devletler “hakimiyet” kelimesini de aynı anlamda 
kullanmaktadırlar. (Daha fazla bilgi için bkz. Taha Suresi, 21. açık¬ 
lama notu.) 

53. Bu zihniyet, bugün Rus komünistlerinin sergiledikleri zihni¬ 
yetle aynıydı. Onlar uzaya Sputnikler, Lunic ler gönderdi ve dünya¬ 
ya, bu araçlarının yukarılarda -haşa- Allah falan bulamadıklarını 

duyurdu, işte eski zaman aptalı da Allah'ı bir kuleden görmek iste¬ 
mişti. Bu gösterir ki, dalâletteki insanların muhayyile sınırlan 3500 
yıldır olduğu gibi kalmış; bir santim bile genişlememiştir. Allah a 
ibadet edenlerin Alemlerin Rabbi olarak teslim ettiği varlığın inanç¬ 

larına göre, güya yukanlarda bir yerde olduğunu onlara kimbilir kim 
söylemiş! Buna göre eğer onlar Allah ı sınırsız alem içindeyken, yer¬ 

yüzünün birkaç bin km. yukanda görmezlerse, bu onun güya hiçbir 
yerde olmadığına delil teşkil edecektir. 

Kur an, Firavun un gerçekten böyle bir kule inşa ettirip de onun 
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üzerinden Allah'ı görmeye çalışıp çalışmadığı konusunda herhangi 
bir açıklama getirmez. Fakat Firavun un bu aptalca şeyi yapmadığı 
aşikardır. O yalnızca halkı aldatmak kastıyla böyle söylemişti. Ayrı¬ 
ca Firavun'un. Alemlerin Rabbi olan bir varlığı gerçekten inkâr mı et¬ 
tiği, yoksa sırf inatçılık yüzünden mi böyle münkirce konuştuğu da 
açık değildir. 

Bu açıdan bakıldığında onun sarfettiği sözler, bir kimsenin Rus 
komünistinin cümlelerinde rahatça göreceği kafa karışıklığının ay¬ 
nısına tekabül etmektedir. Nitekim Firavun bazen göğe tırmanıp in¬ 
sanlara Hz. Musa'nın tanrısını hiçbir yerde göremediğini söylemek 
için geri dönmek istemekte, bazen de şu sözleri sarfedebilmektedin 
“Niçin ona altın bilezikler gönderilmiyor veya neden bir melekler top¬ 

luluğu ona eşlik etmiyor?" (Zuhruf: 53) Bu sözler, Rusya sapık baş¬ 
bakanı Kruşçev’in söylediklerinden pek farklı değildir. O bazen Al¬ 
lah'ı inkar eder, bazen de O na yalvarır, Bazen de O'nun adıyla yemin 
ederdi. 

Bizim görüşümüze göre, “Yusuf (a.s) ve halefleri döneminin geç¬ 
mesi ardından Mısır Kıptî kavmiyetçiliğnin hakimiyeti altma girmiş; 
ülkede ırkçı ve kavmiyetçi önyargıların sebeb olduğu siyasî bir ınkı- 
lab yaşanmış; kendi kavmiyetçi yargılanna pek düşkün yeni liderler 
Allah'a ve dolayısıyla Hz. Yusuf (a.s) ile onun izleyicileri olan tsrailo- 

ğullan ve Mısırlı müslümanlara karşı düşmanca bir tavır takınmış¬ 
lardı ve halkı da böyle bir tavır almaya davet etmekteydiler. Onların 
düşüncesine göre eğer Allah'a inanırlarsa Hz. Yusuf (a.s) tarafından 
tesis edilmiş olan medeniyetin nüfuz ve etkisinin önüne geçmeleri 
mümkün olmayacaktı. Çünkü bu medeniyet yaşadığı sürece siyasî 
etkilerini pekiştirmeleri mümkün değildi. Onlar için Allah'a inanma 
ile müslümanlann hakimiyeti birbirinden aynlmayan, birbirine ba¬ 
ğımlı şeylerdi. Dolayısıyla birini bertaraf etmek için diğerini inkâr et¬ 
mek gerekiyordu. Her ne kadar bir Allah'a olan inancı kalblerinin de¬ 
rinliklerinden sökemez idiylerse de bu zorunluydu. 

54. Yani büyüklenme hakkına sahip olan yalnızca Alemlerin Rab¬ 

bi olan Allahıdır. Ne varki Firavun ve orduları, yeryüzünün küçük bir 
bölgesinde mahdut bir güç elde ettiklerinde büyüklendiler. 

55. Yani, “Onlar sandılar ki, kendilerine hiçbir şey sorulmayacak. 
Sonra bu zanla günbegün daha da başıboş davranmaya başladı¬ 
lar.” 

56. Allah bu sözlerle, onlann büyüklenmesine mukabil ne kadar 
değersiz, ne denli önemsiz olduklarını vurgulamaktadır. Sandılar ki 
onlar büyük bir kavim. Fakat Allah'ın kendilerini İslah etme yolun¬ 
daki ikazlarına rağmen kendi akıbetlerine bizzat çağırmalarından 
sonra süprüntü gibi denize atıldılar. 
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41 Biz, onları ateşe çağıran önderlar kıldık,57 kıyamet günü yardım 

görmezler. 

42 Bu dünya hayatında biz onların arkasına lanet düşürdük; kıyamet 

gününde ise, onlar çirkinleştirilmiş olanlardır.58 

43 Andolsun, ilk kuşaklan yıkıma uğrattıktan sonra,59 Musa'ya, in¬ 

sanlar için (gözleri hikmetle açıp aydınlatacak) basiretler, hidayet ve rah¬ 

met olmak üzere Kitap verdik. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürler diye. 

44 Musa'ya o işi (ilahi vahyi verip) gerçekleştirdiğimiz zaman, sen 

(Tûr'un) batı yanında60 değildin ve sen (buna) şahid olanlardan da61 de¬ 

ğildin. 

45 Ancak biz birçok kuşaklar inşa ettik de onların üzerinde (nice) 

ömürder) uzayıp geçti.62 Ve sen Medyen halkı içinde yaşayıp da ayetleri- 
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mizi onlardan okuyarak öğrenmiş değilsin.63 Ancak (bu bilgileri sana) 

gönderen biziz. 

AÇIKLAMA 

57. Yani, onlar, zulüm işlemek, hakikati inkar etmek, sonuna ka¬ 

dar inkarda diretmek ve Hakka karşı batılı savunmak için her türlü 

vasıtayı kullanmakta sonraki kuşaklara öncü ve örnek oldular. Bu 

yollan insanlara gösterip cehennmi boyladılar ve şimdi onlann ta¬ 

kipçileri onlann izlerini takip etmekte ve aynı felakete doğru koş- 

maktalar. 

58. Metinde geçen “ Kıyamet gününde onlar, makbûhîn arasında 

olacaklar.” sözlerinin birkaç anlamı vardır, a) Onlar reddedilmiş ve 

itilmiş olarak kalakalacaklar, b) Allah ın rahmetinden bütünüyle 

mahrum olacaklar, c) Onlara kahredilecek ve şuradan bozguna uğ¬ 

ramış kimselerin şeklini alacak. 

59. Yani, daha önceki kuşaklar, peygamberlerin talimatından 

dönmenin kötü sonuçlanyla karşılaştılar. Firavun ve ordulannın 

yaşadıklan azabı gördüler. Bütün bunlardan sonra Hz. Musa'ya in¬ 

sanoğluna yeni bir çağ başlatması için kitap verildi. 

60. “Batı tarafı", Hicaz'ın batısına düşen Sina Dağı dır ki, bu dağda 

Hz. Musa'ya (a.s) ilahi kanun verilmiştir.” 

61. “Şahidler", Hz. Musa (a.s) ile birlikte kanunu takip edecekleri¬ 

ne dair akidde bulunmak üzere davet edilen 70 yaşlı İsraillidir. (Mü¬ 

racaat için bkz. A raf: 155 ve Çıkış, Bölüm: 24) 

62. Yani, “Bu bilgileri doğrudan edinebileceğin hiçbir vasıta yok. 

Hepsi sana Allah tarafından vahyolunuyor. İşte ikibin yıl önceki 

olayları tıpkı bir görgü şahidiymişsin gibi anlatabiliyor olmanın se¬ 

bebi budur.” 

63. Yani, “Musa (a.s) Medyen'e ulaşırken, orada hayatının on yılını 

geçirirken, sonra oradan Mısır'a doğru ayrılırken sen yoktun. Med- 

yen sakinlerine tebliğde bulunan da sen değildin. Sen Mekke halkı¬ 

na tebliğde bulunmaktasın. Bu anlattığın olaylara görgü şahidi de 

değilsin. Bütün bu bilgi sana tarafımızdan vahyedilerek verilmekte¬ 

dir.” 
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46 (Musa'ya) Seslendiğimiz zaman da, sen Tur’un yanında değildin. 

Ancak Rabbinden bir rahmet olmak üzere senden önce kendilerine bir 
uyancı-korkutucu gelmemiş olan bir kavimi64 uyarıp korkutman için 

(gönderildin)65 Umulur ki, öğüt alıp-düşünürler diye. 
47 Kendi ellerinin öne sürdükleri dolayısıyla, onlara bir musibet isa¬ 

bet ettiğinde: "Rabbimiz, bize de bir peygamber gönderseydin de böyle- 
ce biz de senin ayetlerine uysaydık ve mü’minlerden olsaydık" diyecek 

olmasalardı (seni göndermezdik).66 

AÇIKLAMA 

64. Hz. İsmail ve Hz. Şuayb'dan (a.s) sonraki ikibin yıl içinde Ara¬ 

bistan'da hiçbir peygamber çıkmadı. Fakat Hz. Musa. Süleyman ve 
Hz. İsa (a.s) gibi peygamberlerin tebliği bu ülke halkına ulaşmıştı. 

65. Bütün bunlar Hz. Peygamber in (s.a) risaletinin bir delili olarak 

sunulmaktadır. Aynı zamanda bu ayetler, Mekke ileri gelenleri ile 
genel müşrik kitlesine okunduğunda, Rasûlûllah'ın, hâşâ “peygam¬ 
berlik" iddiasında bulunan sahtekâr bir müddeî olduğu yolundaki 
tüm tezleri geçersiz kalmış olmaktaydı. Bu kampanyalar arasında 
Hicaz da yaşamakta olan Yahudi alimleri ve Hıristiyan rahipleri on¬ 
lara yardım etmekteydi. Gelgelelim yüce Rasûl (s.a) herhangi bir yer¬ 
den gelerek aniden zuhur edip de insanlara Kur an ı tebliğ etmeye 
başlamamıştı, aksine o kendi yaşadıkları şehrin, Mekke'nin bir saki¬ 
niydi ve hayatının hemşehrilerinden, kabilesinden gizli kalmış hiç¬ 

bir yanı yoktu. Bu üç şeyin onun risaletinin birer delili olarak apaçık 
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bir meydan okuma şeklinde takdim edilmesinin nedeni buydu. Yani 
Mekke'den, Hicaz dan ve hatta bütün Arabistan ülkesinden bir tek 
kişi çıkıp da modem müsteşriklerin söylediği türden saçma bir iddi¬ 
ayı ileri sürmeye cesaret edemezdi. Kaldı ki onların, bâtıl sözle, üret¬ 
mede bu alim denen tiplerden hiç de aşağı kalır yanlan yoktu. Fakat 
nasıl oldu da bu adamlar bir an için bile yaşamayacak olan böyle fay¬ 
dasız bir yalan söyleyebildiler? “Ey Muhammed sen bu bilgiyi filan 
Yahudi aliminden, falan Hıristiyan rahibinden aldın.” (!) Böyle bir şe¬ 
yi müşrikler nasıl ciddi ciddi ileri sürebilirlerdi? Zira bütün ülke 
içinde zikredebilecekleri tek bir isim bile yoktu. Çünkü hangi ismi 
zikretseler Rasûlullah'ın (s.a) ondan herhangi bir bilgi almadığı he¬ 
men açığa çıkacaktı. “Ey Muhammed, senin kadim tarih, ilim ve ede- 
biyatlanna dair her çeşit kitabı ihtiva eden büyük bir kütüphanen 
var. Bütün bu nutuklarını hazırlamana bu kitablar yardımcı oluyor 
değil mi?” Böyle bir şeyi nasıl söyleyebildiler? Değil bir kütüphane¬ 
den söz etmek, hiç kimse onun evinde bu tür bilgileri ihtiva eden bir 
kağıt parçası bile bulamazdı. Mekke'deki herkes bilirdi ki, Muham¬ 
med (a.s) bir ümmîydi, okuma yazma bilmiyordu ve hiç kimse, onun 
bu tertibinde kendisine îbranice, Süıyanice ve Yunanca kitaplardan 
tercümeler tedarik eden birtakım mütercimlerle ilişkide olduğunu 
söyleyemezdi. Dahası hiç kimse, onun bu bilgiyi Suriye'ye ve Filis¬ 
tin'e yaptığı ticari seyahatlar esnasında elde ettiğini ileri sürecek ka¬ 
dar utanmaz olamazdı. Zira, o bu seyahetlan yalnız başına yapma¬ 
dı. Aksine Mekke ticaret kervanlarıyla giden bir grupla birlikte yaptı. 
Eğe- bir kimse çıkıp da böyle bir iddiada bulunsaydı, yaşayan yüz¬ 
lerce şahit bunu reddedecek ve onun bu bilgiyi oradaki bir kimseden 
almadığına şahadet edecekti. Hem sonra Rasûlullah'ın irtihalinden 
sonra iki yıl içinde müslümanlarla BizanslIlar arasında savaş başla¬ 
mıştı. Eğer Rasûl hayattayken Suriye ya da Filistin'in her hangi bir 
yerinde, her hangi bir Hıristiyan rahip yahut Yahudi hahamı ile bu 
tür bir konuşmada bulunsaydı Bizans İmparatoru, Hz. Muham- 
med'in -haşa- herşeyi onlardan öğrendikten sonra Mekke'ye dönüp 
peygamberlik iddiasında bulunduğu propagandasını başlatmakta 
bir an bile tereddüt etmezdi. Kısaca bu ayet, vahyedildiği zaman 
Kur an ın meydan okuyuşu münkir Kureyş ve müşrikler için matem 
çanı oldu. Bu demektir ki müşriklerin bu delillere olan ihtiyacı mo¬ 
dem müsteşriklerinkinden çok daha fazlaydı. İçlerinden hiçbiri Ra- 
sullullah (s.a) Muhammed'in bu bilgiyi elde etmek için vahiyden 
başka vasıtalara sahip olduğunu ispatlamaya yarayacak herhangi 
bir malzeme bulamazdı. Ancak kişi, bu meydan okumanın yalnızca 
burada değil farklı kıstaslarla bağlantı içinde başka yerlerde de geç¬ 
tiğini bilmelidir. Hz. Zekeriya (a.s) ve Hz. Meryem'in (a.s) kıssasından 
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sonra şunlar vurgulanır: “Ey Muhammed, bu sana vahyettiğimiz, 
gayb haberlerindendir. Meryem’e hangisi kefil olacak diye kalemleri¬ 
ni atarlarken, sen yanlarında değildin, çekişirlerken de orada bu¬ 
lunmadın. ” (Al-i lmran:44) Hz. Yusuf un (a.s) kıssasının sonunda 
şöyle denmektedir: “ Ey Muhammed, sana böylece vahyettiklerimiz, 
gayba ait haberlerdir. Onlar el birliği edip düzen kurdukları zaman 
yanlarında değildin, sen ne kadar yürekten istersen iste, insanların 
çoğu inanmazlar. " (Yusuf: 102-103) Aynı şekilde Hz. Nuh'un (a.s) 
kıssası tamamen anlaüldıktan sonra şunlar zikredilmiştir: “Ey Mu¬ 
hammed, bunlar sana vahyettiğimiz bilinmeyen olaylardır. Sen de 
kavmin de daha önce bunları bilmezdiniz." (Hud:49) Müteaddid de¬ 
falar tekrarlanan bu tez. Kur an ın Allah kelamı olduğunu ve Hz Mu- 
hammed'in (s.a) O nun Rasûlü olduğunu ispat etmek üzere 
Kur an ın ileri sürdüğü belli başlı burhanlardan biridir. Zira bir 
ümmî olan Rasulullah için geçmişin yüzlerce, binlerce yıl derinlikle¬ 
rinde vuku bulmuş olaylan anlatabilmesi için, vahiy dışında elde 
edebileceği herhangi bir makul bilgi vasıtası yoktu. İşte Rasulul- 
lah’ın çağdaşlarının giderek sayılan artan şekilde inanmaya koşma - 
lannın asıl sebebi budur. O gerçekten bir peygamberdi ve Allah'tan 
vahiy alıyordu. Günümüzde bir kimsenin böyle bir meydan okuyu¬ 
şun, İslâm düşmanlan açısından ne derece önem arzettiğini tasav¬ 
vur etmesi çok kolaydır. Çünkü bu iddiayı çürütebilmek için, onla- 
nn ellerinden gelen çabayı sarfettiklerine şüphe yoktur. Aynca Hz. 
Peygamber in sözkonusu iddiasında -hâşâ- bir zaaf bulunması ha¬ 
linde İslam düşmanlannın bunu ispat edebilmek için delil bulmak¬ 
tan aciz olmadıklan da açıkça ortadadır. 

66. Bu tema, Rasûllerin gönderilme hikmeti meyanmda Kur an ın 
müteaddid yerlerinde zikredilmiştir. Fakat bundan bir Peygam¬ 
berin her yerde ve her durumda bu amaçla gönderildiği şeklinde bir 
sonuca varmak doğru olmayacaktır. Peygamberlerin mesajı, bu 
dünyada dejenere olmadan etkinliğini sürdürdükçe, bu mesajı ile¬ 
tebilme vasıtaları bulundukça, yeni bir peygambere ihtiyaç yoktur. 
Yeter ki mesaja ilave yapma yahut yeni bir mesajla değiştirme ihtiya¬ 
cı doğmasın. Bununla birlikte peygamberlerin mesajı unutulduğu 
yahut hatalarla kanştığı veya sapmalara maruz kaldığı zaman artık 
onlara hidayet vasıtaları olarak güvenilemez. Bu durumda insanlar 
şöyle bir mazerette bulunma şansını ele geçirmiş olurlar: Hakla bâtı¬ 
lı birbirinden ayırt etmelerine yarayacak, kendilerine doğru yolu 
gösterecek hiç bir düzenlemeye sahip değiller, şu halde kendilerine 
doğru dürüst hidayet edilmiş sayılmaz. Böyle bir mazerete meydan 
vermemek için Allah bu tür durumlarda peygamberler gönderir. Ta 
ki yanlış yoldakiler, artık bu sapıklıklarından sorumlu tutulabilsin- 
ler. 
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48 Fakat onlara kendi katımızdan hak geldiği zaman; "Musa'ya veri¬ 
lenlerin bir benzeri de buna verilmeli değil miydi?"67 dediler. Onlar, da¬ 
ha önce Musa'ya verilenleri inkâr etmemişler miydi?"68 "İki büyü69 bir¬ 
birine arka çıktı" dediler. Ve: "Gerçekten biz hepsini inkâr edenleriz" 
dediler. 

49 De ki: "Eğer doğruysanız, bu durumda Allah katından bu ikisin¬ 
den (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan) daha doğru 
olan bir kitap getirin de, ben de ona uymuş olayım."70 

AÇIKLAMA 

67. Yani. “Niçin Hz. Musa'ya (a.s) verilen mucizeler, Hz. Muham- 
med e (s. a) verilmedi? O da bize Asa mucizesini göstermeli, eli güneş 
gibi parlamalı değilmiydi? Onu inkar edenlerde yer ve gökten gelen 
kasırgalarla, taunlarla yok edilmeli değilmiydi? Taş levhalar üzerin¬ 
de yazılı “emirler" getirilmeli değil miydi?" 

68. Bu. onların itirazlarına bir cevaptır ve şunu anlatmak ister: 
«Mekke kafirleri ne Hz. Musa'ya inanmış ne de onun öğrettiklerini iz¬ 
lemişti. Bu yüzden onların, niye “ Musa'ya verilen mucizeler Mu- 
hammed'e verilmedi? " şeklinde bir soru sormaya haklan yoktu. Se- 
be Suresinin 31. ayetinde Mekke müşriklerinin durumu kendi ağız- 
lanndan verilmektedir: “ Bu Kur an a ve ondan öncekilere inanma¬ 
yacağız.” 

69. Yani. Kur an ve Tevrat. 
70. Yani, “ Ben her halükârda hidayete, hokkabazlık ürünü olma¬ 

yan Allah katından gelmiş gerçek bir hidayete uymak zorundayım. 
Kur'an ve Tevrat'tan daha iyi kılavuzluk eden bir ilahi kitabınız varsa 
haydi getirin. Hiç tereddüt etmeden ona uyayım. " 
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50 Buna rağmen sana icabet etmeyecek olurlarsa, artık bil ki, onlar, 

gerçekten kendi heva (istek ve tutkullanna uymaktadırlar. Oysa Al¬ 

lah'tan bir kılavuz (doğru yolu gösterici) olmaksızın, kendi istek ve tut¬ 

kularına (hcvasına) uyandan daha sapık kimdir? Hiç şüphe yok Allah, 

zulmetmekte olan bir kavime hidayet vermez. 

51 Andolsun, biz öğüt alıp-düşünsünler diye, sözü birbiri ardınca di- 

zip-indirdik.71 

52 Bu (Kur'a)ndan önce, kendilerine kitap verdiklerimiz72 buna inan¬ 

maktadırlar. 

53 Onlara okunmakta olduğu zaman: "Biz ona inandık, gerçekten o, 

Rabbimizden olan bir haktır, şüphesiz biz bundan önce de müslümanlar 

idik"73 derler. 

AÇIKLAMA 

71. Yani, “İş, inzann iletilmesine (nasihata) kaldıysa biz onu 
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Kuranda layıkı veçhile yapmışızdır. Fakat hidayet ancak inatçılık¬ 
tan vazgeçip, kalblerini ön yargılardan temizleyerek Hakkı isteyerek 
samimi bir şekilde kabule yanaşanlaradır. ” 

72. Bu demek değildir ki, Ehli Kitab ın (Yahudi ve Hiristiyanlar) ta¬ 
mamı buna inanır. Aslında ayet bu surenin inzal edildiği sıralarda 
vuku bulan bir olaya atıfda bulunmakta ve adeta şu manada Mekke 
halkını utandırmak istemektedir: “Siz kendi şehrinizden çıkarılıp 
gönderilmiş bir lütfü tepiyorsunuz. Oysa uzak beldelerden insanlar 
onu işittiklerinde kadrini bilmek ve kendisinden istifade etmek üze¬ 
re buraya gelmekteler.” 

Sözünü ettiğimiz olay Ibn Hişam, Beyhaki ve Ibn lshak dan nakil¬ 
le diğerleri tarafından rivayet edilmektedir. Şöyle ki: "Habeşistan 
hicretinden sonra Hz. Rasûl'un (s.a) mesajı ve zuhuruyla ilgili haber¬ 
ler bu ülkeye de yayılınca 20 kişilik bir Hıristiyan heyeti işin aslını 
anlamak için Mekke'ye geldi ve Rasûlullah'la Mescid-i Haram da 
karşılaştılar. Kureyş'den bir kalabalık da olup biteni izlemek üzere 
orada toplandılar. Heyet üyeleri Rasûlullah'a bir takım sorular sor¬ 
du, Hz. Rasûl de cevapladı. Sonra onlan Islâm’a davet etti ve önlerin¬ 
de Kuran dan ayetler okudu. Kuran'ı dinlerken gözyaşlarını tuta¬ 
mayan heyet üyeleri okunanın Allah Kelâmı olduğunu tasdik edip, 
Rasûlullah'a iman ettiler. Toplantı sona erip de halk dağılınca Ebu 
Cehil ve avanesi Hıristiyan grubun yolunu keserek onlan şiddetle 
payladı. “Şimdiye kadar buraya sizden daha şapşal bir topluluk gel¬ 
medi. Ey aptallar güruhu, siz buraya kavminiz tarafından bu adam 
hakkında bilgi toplamak için geldiniz. Fakat henüz onunla yeni kar¬ 
şılaşmışken. itikadınızdan vazgeçtiniz." Bu keremli topluluk şu ce¬ 
vabı verdi: “Selâm olsun size, sizinle tartışmak gibi bir niyetimiz yok. 
Siz kendi itikidın\zdan mes'ulsunuz, biz kendi itik<ıdımızdan. Şu var 
ki, bile bile kendimizi hayırdan mahrum etmeye de yanaşmayız." 
(Ibn Hişam, c: 2, sh: 32, el-Bidaye ve'n-Nihaye c: 3 sh: 82, Daha fazla 
malumat için Şuara Suresi nin 123. açıklama notuna bakınız.) 

73. Yani: “Bundan önce de biz rasûllere ve İlâhî kitablara inanır¬ 
dık. Zaten İslâm'dan başka bir itikadımız yoktu. Dolayısıyla bu pey¬ 
gamberin Allah dan getirdiği bu Kitab a da inandık. Yani inancımız¬ 
da bir değişiklik olmuş değil, daha önce nasıl müslüman idiysek 
şimdi de öyle müslümanız.” Bu sözlerden açıkça anlaşıldığına göre, 
Islâm yalnızca Hz. Muhammed (s.a) tarafından getirilen itikadın adı; 
“müslüman” da yalnızca ona uyanlara verilen bir ad değildir. Aksine 
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İslâm, başından bu yana gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin iti- 
kaydıydı ve onlara her asırda uyanlar da müslüman idiler. Demek 
ki. daha önceki peygamberlere inanıp daha sonrakini de tasdik eden 
o topluluğun teslimiyetinde hiçbir kesinti yoktu. Daha önce müslü¬ 
man idiyseler, sonra da müslüman olmaya devam ettiler. İşin tuhafı 
bir takım alimler de bu gerçeği anlayamadılar. Ve bu apaçık ayet bile 
onlann fikirlerini değiştiremedi. Sözgelemi Allame Sûyûti, “müslü¬ 
man” teriminin yalnızca Hz. Muhammed'in (s.a) takibçilerine has ol¬ 
duğu konusunda bir risale yazmıştır. Hatta bizzat kendi ifadesine 
göre bu ayetle karşılaşınca afallamış ve Allah'a kendisine bu konuda 
yol göstermesi için niyazda bulunmuştur. Fakat sonunda görüşünü 
tadil etmek yerine daha da sabitleştirdi ve ayete her biri, diğerinden 
daha geçersiz birkaç yorum getirdi. Mesela bu yorumlardan birisi 
şöyledir: “Biz bundan önce de müslümandık.” ayeti şu anlama gelin 
“Biz riur'an vahiy edilmeden önce müslüman olmaya niyetliydik. 
Çünkü bizim kutsal kitablanmızda onun geleceği önceden haber ve¬ 
rilmişti. Ve biz de geldiğinde İslâm'ı kabule niyet etmiştik.” Diğer bir 
yorum da şöyledir: “ifadede "müslimîn"den sonra bir, "bîhî" kelimesi 
hazf olmuştur. O zaman anlamı şöyle olur: Biz Kur an a peşin peşin 
inandık. Çünkü onun gönderileceğini umuyorduk ve güven içinde 
geleceğini bekleyerek ona iman ettik. Dolayısıyla biz Tevrat ve Incil'e 
inandığımız için değil, daha vahyedilmeden, Kuranın vahyedileceği 
gerçeğine teslim olduğumuz için müslümanız.” Üçüncü yorumu ise 
şöyledir: “Bizim Hz. Muhammed'in gelişi ve Kuran'm inzaliyle birlik¬ 
te Islâm'ı kabul etmemiz takdir edilmişti. İşte bu takdir yüzünden 

biz daha önce müslümandık.” Bu yorumlardan hiçbirini ayetin doğ¬ 
ru tefsiri için İlâhî yardıma müracaat edilmiş de alınmış gibi bir izle¬ 
nim uyandırmadığı ortadadır. Kur an yalnızca burada değil, birçok 
yerde şu temel prensibi açıklamıştır: Gerçek hayat tarzı yalnızca 
Islâm'dır. (Allah a teslimiyettir) ve Allah'ın aleminde. O nun mahlu- 
katı için başka bir hayat tarzı olamaz. Yaratılışın başından beri in¬ 
sanlığa hidayet için gelen her peygamber bu hayat tarzını getirmiş¬ 
tir. Peygamberler daima müslimler olmuşlardır ve takipçilerinden 
de müslümanlar olarak yaşamalarını istemişlerdir. Dolayısıyla pey¬ 
gamberler tarafından getirilen İlâhî emire teslim olan tüm izleyiciler, 
her çağ için geçerli olmak üzere müslümandılar. Sözgelişi, şu birkaç 
ayeti mütalaa ediniz: 

a. “Kuşkusuz Allah katında din Islâm'dır.” (Ali-lmran: 19) 
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b. “Her kim bu İslâm yolundan başka bir yolu benimserse bu on¬ 
dan kabul edilmeyecek." (Ali-lmran: 85) 

Hz. Nuh şöyle demiştir: 

c. "Benim mükafatım Allah'dandır ve ben müslümanlardan ol¬ 
makla emrolundum.” (Yunus: 72) 

İbrahim (a.s) ve zürriyeti hakkında şunlar zikredilmektedir: 
d. Rabbi ona ‘teslim ol' buyurduğunda alemlerin Rabbma teslim 

oldum’ demişti, (ve bir müslüman oldu) Aynı yolu izlemelerini oğul¬ 
larına da vasiyet etti. Yakub da aynısını yaptı ve oğullarından son is¬ 
teği şu oldu: “Oğullarım, Allah bu aynı yolu sizin için seçti, bu yüz¬ 
den son nefesinize kadar müslüman olarak kalın." (Bunu inkara ce¬ 
saretiniz var mı?). Yoksa Yakub son nefesini verirken siz orada mıy¬ 
dınız? O oğullarına şöyle sormuştu: “Ardımdan kime kulluk edecek¬ 
siniz?” Onlar da, “Senin ve ataların İbrahim, Ishak ve İsmail'in Allah 
olarak kabul ettikleri, aynı tek Allah'a ibadet edeceğiz, hepimiz müs¬ 
lüman olarak ona teslim olmuşuz” demişlerdi. (Bakara: 131-33) 

e. “İbrahim, Yahudi de Hıristiyan da değildi. Ancak doğruya yö¬ 
nelmiş (hanii) bir müslümandı." (All-lmran: 67) 

İbrahim ve İsmail (a.s) bizzat şöyle dua buyurdu: 
f. "Rabbimiz bizi, sana teslim olmuş müslümanlardan eyle ve zür- 

riyetimizden de müslüman olan (senin iradene teslim olan) bir toplu¬ 
luk yetiştir.” (Bakara: 128) 

Hz. Lût (a.s) kıssasıyla ilgili olarak şunlar zikredilmiştir: 
g. “Orada bir tane dışında hiçbir müslüman evi bulamadık.” (Zari- 

at: 36) 

Hz. Yusuf (a.s) Allah'a şöyle yalvardı: 
h. “Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat” (Yusuf: 

101) 

Hz. Musa (a.s) kavmine şunlan söyler: 
I. “Ey kavmim! Eğer Allah'a samimiyetle inanıyorsanız, O na güve¬ 

nin, eğer müslimlerdenseniz." (Yunus: 84) 

Israiloğullan'nın gerçek dini, dost ve düşmanlarının bildiği gibi, 
Yahudilik değil, Islâm'dı. Firavunun boğulurken söylediği son söz¬ 
ler, bunu göstermekteydi: 

I. “Artık Israiloğullan'nın inandığı Hak ilâh'dan başka ilah olma¬ 
dığına inandım ve müslümanlardan oldum." (Yunus: 90) 

Islâm, bütün İsrail Nebileri nin hayat tarzıydı. 
j. “Kuşkusuz biz, içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı indirdik. 
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müslim olan, tüm peygamberler, Yahudi olan kimselerin davaların¬ 
da onunla hükmetti.” (Maide: 44) 

Hz. Süleyman (a.s)'ın hayat tarzı da aynıydı. Sebe Melikesi Belkıs, 
kendisine inandığında şunu söylemişti: 

k. “Ben, (bir müslüman olarak) Süleyman'la birlikte kendimi 
alemlerin Rabbine, teslim ettim.” (Nemi: 44) 

Hz. Isa'nın (a.s) ve Havarilerinin dini de İslâm'dı. 

l. "Havarilere, bana ve rasûlüme inanmalarını ilham edince şöyle 
dediler: 

‘İnandık, bizim müslimler olduğumuza tanıklık et." (Maide: 
İH) 

Bu bağlamda eğer bir kimse Arapça olan "İslâm" ve "müslimler" 
kelimelerini farklı lisan ve ülkelerde kullanılmış olamayacağını ileri 
sürerse bu aptalca bir itiraz olacaktır. Çünkü asıl olan Arapça keli¬ 
meler değil, onların Arapçada geldikleri anlamdır. Yukarıda iktibas 

edilen ayetlerde vurgulanan şey. peygamberlerle gönderilen gerçek 
hayat tarzının ne İsevîlik, ne Musevîlik, ne de Muhammedılik olma¬ 
dığı, ancak ve ancak peygamberler ve kutsal kitablar tarafından ta¬ 

lim edilen İlâhî emirlere teslim olmak oluduğu ve bu yolu her kim 
(dünyanın her neresinde) ve ne zaman kabul ederse etsin, aynı ev¬ 
rensel, ebedî ve kalıcı hayat tarzını kabul etmiş sayılacağı gerçeğidir. 

Çünkü bu yolu bilinçli ve samimi bir şekilde benimseyen kimse için 
Hz. Musa'dan sonra Hz. Isa'ya, Hz. İsa'dan sonra Hz. Muhammed'e 
(s.a) inanmış olmak itikad değişikliği anlamına gelmeyecek, yalnızca 
aynı gerçek hayat tarzının (İslâm) mantıklı şekilde izlenmesi talebin¬ 
den ibaret kalacaktır. Buna mukabil, peygamberlerinin topluluğu 
içinde hiçbir şey anlamadan yaşamış veya onlann içinde doğmuş 
sonra millî, ırki ve kabilevi önyargılarını dinî hale getirip, Yahudi ve 

Hıristiyan olmuş kimselerin Hz. Muhammed'in (s.a) gelişine bigâne 
kalmalarının tutar yanı yoktu. Çünkü onlar, Allah'ın son peygambe¬ 

rine inanmayı reddetmekle, yalnızca gelecekte müslüman olmayı 
reddetmekle kalmadılar, aynı zamanda bundan önce de “müslü- 
manlar" olmadıklarını kanıtlamış oldular. Zira onlar bir peygambe¬ 
rin yahut peygamberlerin şahsiyetiyle büyülenmişlerdi ve tıpkı ata¬ 
ları gibi gözleri kör olmuştu. 
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54 İşte onlar; sabretmeleri74 dolayısıyla ecirleri iki defa75 verilir ve on¬ 
lar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp76 kendilerine nzık olarak verdikleri¬ 
mizden infak ederler.77 

AÇIKLAMA 

74. Yani, “Onlar çifte ödül alacaklar, çünkü kavmî, ırkî ve kabüevî 
önyargıları reddedip Hakk itikad yolu üzerinde sebat gösterdüer. Ye¬ 
ni bir peygamberin gelişiyle sıkı bir imtihanla karşılaştıkları zaman 
da, Mesih'e tapmadıklarını yalnızca Allah'a taptıklarını davranışla¬ 
rıyla ispatladılar. Onlar Mesih'in şahsiyeti karşısında büyülenip, zi¬ 
hinlerini dondurmadılar. Yalnızca Islâm'ı izlediler. Yeni peygamber 
Mesih den sonra onun getirdiği Islâm'ı tekrar getirdiğinde hiç tered¬ 
düt etmeden yeni peygamberin liderliğindeki İslâm yoluna girdiler ve 
Hıristiyanlığa takılıp kalmışların yolundan vazgeçtiler. 

75. Yani, birinci ödül Hz. İsa'ya (a.s) iman etmelerinden, ikinci 
ödül Hz. Muhammed'e (s.a) iman etmelerinden ötürüdür. Aynı hu¬ 
sus, Buhari, Müslim ve Hz. Ebu Musa el-Eşari'den naklen rivayet 
edilen bir hadisde de açıklanmıştır: “Allah Rasûlü şöyle dedi: “Çifte 
ödül alacak üç kişiden ehli kitab a mensup olanı kendi peygamberi¬ 
ne içten inanmıştı. Sonra Hz. Muhammed'e (s.a) iman etti." 

76. Yani, “Onlar kötülük ve bâtıla, iyilik ve hakla cevap verirler, 
zulüm ve zorbalığı adalet ve aseletle savarlar, aynısıyla mukabelede 
bulunmazlar." Bu ifadelerde Habeşistan'dan Mekke'ye sırf hakikati 
araştırmak için seyahat edenlerin durumuna da bir imâda bulunu¬ 
yor olmalıdır. 

77. Yani, “onlar, aynı zamanda Hak yolunda paralarını feda eder¬ 
ler -burada sırf hakikati araştırmak için Habeşistan’dan Mekke'ye 
gelenlerin durumuna da bir atıfda bulunulmaktadır- Onlar, birçok 
harcamayı gerektiren zahmetli bir yolculuğu göze aldıklarında hiç¬ 
bir maddi kâr amacı gütmüyorlardı. Bir adamın Mekke'de peygam¬ 
berliğini ilan ettiğini işittiklerinde, eğer gerçekten Allah tarafından 
gönderilmişse ona imandan mahrum kalmamak ve hidayet etmek 
için, işin aslını anlamak ve oraya gitmek gerektiğini düşünmüşler¬ 
di." 



198 TEFHIMU’L KUR'AN 28 / Kasas Suresi 

55 'Boş ve yararsız olan sözü'78 işittikleri zaman ondan yüz çevirirler 

ve: "Bizim yapıp-cttiklerimiz bizim, sizin yapıp-cttikleriniz sîzindir; si¬ 

ze selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz" derler. 
56 Gerçek şu ki, sen, sevdiğini hidayete eriştiremezsin, ancak Allah, 

dilediğini hidayete eriştirir; O, hidayete erecek olanları daha İyi bilen¬ 

dir.79 
57 Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yeri^ 

mizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çckilip-kopartıliriz"80 Oysa 

biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarı- 
lıp-toplandığı, güvenli bir harem'de yerleşik kılmadık mı? Fakat onların 

çoğu bilmiyorlar.81 

AÇIKLAMA 

78. Buradaki ‘boş söz’ tabiri Ebu Cehil ve avanesine racidir. Onlar 
Habeşistan’dan gelen HırisUyanlara, bu tür sözler sarfetmişlerdi. 
Nitekim yukarıda 72. açıklama notunda zikredildi. 

79. Ayetin siyak ve sibakından çıkan sonuca göre bu ibarenin Ha¬ 
beşistan’dan gelen Hıristiyanların iman etmesinden sonra Rasûlul- 
lah’a nispet edilerek zikredilmesindeki amaç Mekke müşriklerini 
mahcup duruma düşürmekti. Şöyle ki: “Ey biçare insanlar ne kadar 
sefilsiniz. Kendi şehrinizde, gidip ulaşılabilecek bir rahmet menbaı 
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varken ve uzak diyarlardan insanlar, kendisinden faydalanmak 
üzere geliyorken, sizler kendi kendinizi bile, isteyerek ondan mah¬ 
rum bırakıyorsunuz." Ancak aynı şey şu şekilde dile getirilmiştir, 
"Ey Muhammed. Sen bu hayat veren öz sudan; kabilen, akrabaların, 
yakınların, sevdiğin insanlar faydalansın istiyorsun ama yalnızca 
senin istemen yetmez. Hidayet vermek Allah'ın kudretiyledir. O yal¬ 
nızca hidayeti kabule meyyal olduğunu gördüğü insanları onunla 
lütuflandınr. Eğer senin akrabaların da bu meyil yoksa onlar bu lüt- 
fa nasıl erebilir?" 

Buhari ve Müslim’e göre ayet, Hz. Rasûl'un (s.a) amcası Ebu Ta- 
lib'le ilgili olarak gönderilmiştir. Son nefesini vermek üzereyken yü¬ 
ce Rasûl La ilahe illallah'ı tasdik etsin diye elinden geleni yapmıştır. 
Onun bir müslüman olarak ölmesini istiyordu, fakat o, Abdülmutta- 
lib'in itikadı üzerine ölmeyi tercih etti. Allah Teâlâ'nın "Sen sevdiğin 
kimseye hidayet edemezsin..." demesinin nedeni budur. Ancak bu 
muhaddis ve müfessirlerin bilinen bir usûlüdür: Rasûl'ün dönemi¬ 
ne ait bir olaya uygun düşen bir ayet bulduklarında bu olayı o ayetin 
nüzul sebebi olarak değerlendirirler. Böyledir diye, bu ve benzeri ha¬ 
dislerden (örneğin bunlardan Tirmizi, Müsned-i Ahmed... v.s'nin Hz. 
Ebu Hureyre, lbn Abbas ve Ibn Ömer'e dayanarak rivayet ettiği ha¬ 
disler) Kasas Suresi nin bu ayetinin Ebu Talib in ölümü üzerine inzal 
edildiği sonucunu çıkarmak illa da gerekmez. Bu, yalnızca ayetin 
hakiki anlamının Ebu Talib olayıyla çok daha açık hale geldiğini gös¬ 
terir. Gerçi Hz. Rasûl (s.a) herkesin hidayete ermesini yürekten is¬ 
terdi ama Ebu Talib, yatağında imansız giderken onu derin endişele¬ 
re sevk eden, şahsî sevgi ve saygı bağı yüzünden hidayetini en çok ar¬ 
zuladığı şahıstı. Fakat ona bile hidayet etmede çaresiz kaldığına gö¬ 
re bir kimseyi hidayete erdirmek yahut bir başkasından hidayeti 
esirgemek Rasûl un (s.a) elinde değil, bütünüyle Allah'ın kudretin- 
dedir. Ve Allah bu nimeti dilediğine verir, ailevî durumuna, kabilevî 
münasebetlerine bakmadan, kişinin samimiyetini, kabiliyetini ve 
kalbinin meylini esas alarak ihsan eder. 

80. Bu inanmamakta direnen Kureyş'in İslâm'ı kabul etmemek 
için ileri sürdüğü en önemli mazerettir. Bunu tam anlamıyla kavra 
yabilmek için Kureyş’in İslâm'ı kabul etmesi halinde vuku bulma¬ 
sından korktukları durumun ne olduğunu tarihin perspektifinden 
görmek zorundayız. 

Kureyş'in Arabistan'da yaygın biçimde kazandığı önem, onlann 
Hz. İsmail'in (a.s) ahfadı (torunları) olmalarıydı, ve bu yüzden Arap- 
lar, onlara peygamberin çocukları gözüyle bakıyorlardı. Sonra Ku- 
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say b. Kilab'ın zekası sayesinde Kabe muhafızlığını üstlendikleri ve 
Mekke, yurtlan haline geldiği zaman önemleri büyüdü. Çünkü Ara¬ 
bistan'ın en kutsal yöresinin yetkilileri ve aynı zamanda din görevli¬ 
leri olmuşlardı. Dolayısıyla her Arap kabilesi yıllık hacc seyahatleri 
sebebiyle onlarla münasebete geçmek zorundaydı. Bu merkezî ko¬ 
num avantıjını ele geçiren Kureyş, bir tüccar halk olarak önem ka¬ 
zanmaya başladı. Doğu Roma İmparatorluğu ile İran arasındaki si¬ 

yasî çatışma, uluslararası ticarette önemli bir yer kazanmalarına 
yardım ettiğinde, talihleri iyiden iyiye düzeldi. O dönemde İran, Yu¬ 
nanistan, Mısır, Kuzey Suriye üe Çin, -Hindistan, Endonezya. Doğu 
Afrika arasındaki bütün ticaret yollarını merkezî şekilde bloke et¬ 
mişti. Bunun tek istisnası Kızıl Deniz yoluydu. Bu yolda Yemen 
İran'ın eline düştüğünde, İran'ın bloke ettiği yol ağına eklenmişti. 
Artık Roma için geriye tek yol kalıyordu; Arap tüccarlar. Doğu Roma 
mallarını Arap denizi ve İran körfezi limanlarına taşımalıydı. Sonra 
bu limanlardan alınan doğu ülkelerine özgü mallar Roma toprakla- 
nna onlar tarafından taşınacaktı. İşte bu düzenleme Mekke'yi ulus¬ 
lararası ticaretin önemli bir merkezi haline getirdi ve tabi Kureyşliler 
de bu ticareti tekellerinde tutuyorlardı. Ne var ki Arabistan'da hü¬ 
küm süren bu grift şartlar, Kureyş topraklarından kervanları geçen 
kabilelerle iyi ilişkiler içinde olmadığı sürece problemsiz bir ticari 
nakliyata izin vermiyordu. Bu yüzden Kureyş'in dinî nüfuzu, konu¬ 
munu muhafaza için yeterli değildi. İlişkide olduğu kabilelerle an¬ 
laşmalar yapmak, kârlarından onlara hisseler ödemek, kabile reis¬ 

lerine ve diğer etkili insanlara hediyeler göndermek zorundaydı. Da¬ 
hası geniş ölçüde, faizcilik yapıyorlardı ki bununla tüccarları ve he¬ 
men bütün civar kabile reislerini tuzağa düşürmüşlerdi. 

Rasûlullah (s.a) tevhid mesajını sunduğunda şartlar işte böyley- 
di. Kureyş'in İlâhî mesaja karşı çıkmasının en büyük muharrik ne¬ 
deni yalnızca atalar dinine körükörüne bağlılık değildi. Onlar mesajı 
kendi çıkarları için de tehlikeli görmekteydiler. Zanlannca putpe¬ 
restlik ve çoktanncılığın yanlış. Tevhid in doğru olduğu aklî delillerle 
ispatlansa bile. Tevhid i kabul etmek onlar için yıkım olacaktı. Zira 
böyle yaptıkları anda bütün Arabistan kendilerine karşı ayaklana¬ 
caktı. Sonra Kâbe muhafızlığından çıkarılacaklar, çok tanncı kabi¬ 
lelerle yaptıkları bütün dostluk anlaşmaları, kurdukları tüm dosta¬ 
ne ilişkilerJx>zulacak ve böylece ticaret kervanlarını anlaşmalı kabi¬ 

le topraklarından emniyetle geçirmenin yegane garantisi ortadan 
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kalkmış olacaktı. Dolayısıyla bu yeni inanç yalnızca dinî nüfuzları¬ 
nın değil, aynı zamanda ekonomik refahlarının da sonu demek ola¬ 
caktı; hatta belki diğer Araplarca Mekke'den bile sürülebilirlerdi. 

Bu dünya-perestlerin ne denli kısa görüşlü olduklarını gösteren 
ilginç bir vakıadır. Oysa mesajı kabul etmeleri halinde bütün dünya 
onlara boyun eğecekti ve Rasûlullah (s.a) buna kendilerini inandır¬ 
mak için elinden geleni yapmıştı. (Sad Suresi nin girişine bkz.) Fakat 

onlar mesajda ölümlerini gördüler. Zanlannca itikad değişikliği on¬ 
ları yalnızca, servet, refah ve nüfuzdan mahrum etmekle kalmaya¬ 
cak, ülkede onlan tamamıyla desteksiz bırakacaktı. O zaman gökte¬ 

ki kuşlar bile etlerini didikleyecekti. 
Birkaç yıl sonra bütün Arabistan'ın Rasûlullah'ın (s.a) liderliğin¬ 

de merkezî bir hükümetle yönetileceğini kestirecek durumda değil¬ 
lerdi. Oysa bizzat kendi kuşaklannın ömrü için İran, Irak, Suriye ve 
Mısır aynı merkezî yönetimin eline birer birer düşecek ve bir asır 
içinde bizzat Kureyş kabilesinden olan Halifeler Hindistan'dan Is¬ 
panya'ya, Kafkaslar'dan Yemen kıyılarına uzanan geniş topraklara 

hükmedeceklerdi. 
81. Bu, onların mazeretlerine Allah tarafından verilen ilk cevaptır. 

Anlatmak istediği şudur: “Bütün dünyanın ticaret mallarının sizin 
çıkarınız ve faydanız için bu çıplak ve ekilemeyen vadiye çekilmiş ol¬ 
ması sırf bu Mabed in merkezî durumu ve kutsallığıyla ilgilidir. Şu¬ 
nu bilmeniz gerekir: Bu beldeye merkezî bir konum ve civarındaki 
bölgelere vaziyet eden bir güvenlik durumu kazandırmada sizin hiç¬ 
bir dahliniz yoktur. 2500 yıl önce bir Allah kulu, eşi ve emzikteki ço¬ 
cuğuyla birlikte çıplak dağlar arasındaki bu çorak vadiye geldi. Bu¬ 
rada taş ve çamurdan küçük bir oda inşa etti. Sonra Allah'ın burayı 
Mabed yaptığını, insanların burayı ziyarete gelip ibadet etmek üzere 
tavaf etmeleri gerektiğini ilan etti. Şimdi bu Mabed in 25 asır önce 
Arabistan'ın merkezi olması yalnızca Allah’ın lütfuyladır. Civarda 
kargaşa varken bile orada banş ve sükunet hüküm sürer. Her Arap 
ona en yüce payeyi verir ve binlerce insan ibadet ederek, tavaf için 
her yıl oraya gelir. Yalnızca bu lütfün hakikatıyladır ki sizlere Arab 
aleminin ruhanî önderleri gözüyle bakılıyor ve uluslararası ticaretin 
büyük bir kısmı sizin elinizde. Şu halde, doğru yoldan yüz çevirme¬ 
niz ve sizi bu ihsanıyla lütuflandıran Allah'a isyan etmeniz halinde 
herşeyin yolunda gideceğini; fakat bu yola girer girmez mahvolacağı¬ 

nızı nasıl düşünebilirsiniz? 
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58 Biz, yaşama biçimleriyle 'refah içinde şımarıp azmış' nice şehri yı¬ 

kıma uğrattık. İşte meskenleri; çok az (bir zaman) dışında (onlarda) ken¬ 
dilerinden sonra oturulabilmiş değildir. (Onlara) Varis olanlar biziz.82 

59 Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi 

okuyan bir peygamber göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değil¬ 
dir. Ve biz, halkı zulmatmekte olan şehirlerden başkasını da yıkıma uğ¬ 

ratıcı değiliz.83 
60 Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. 

Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllan¬ 

mayacak mısınız? 
61 Şimdi, kendisine güzel bir vaadte bulunduğumuz, dolayısıyla ona 

kavuşan kişi, dünya hayatının metaı ile metalandırdığımız sonra kıya- 
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met günü (azaba uğramak için) hazır bulundurulanlardan olan kişi gibi 

midir?84 

62 O gün (Allah) onlara seslenecek: "Benim ortaklarım olarak öne 

sürdükleriniz nerede?" der.83 

AÇIKLAMA 

82. Bu da onlann mazeretlerine şu anlama gelen ikinci bir cevap¬ 
tır; “Kaybedersiniz korkusuyla haktan yüzçeviıip bâtıla yapıştığınız 
ve bunca övünüp durduğunuz dünya refah ve servetine bir zamanlar 
Ad. Semud, Sebe. Medyen ve Lüt kavmi de sahipti. Peki onlan azab- 
tan ne kurtardı? Herşeyden önce yüksek bir hayat standardı hayatın 
tek payesi olamaz ki, insan. Hakkı-Bâtıl'ı dert etmeyecek kadar re¬ 
fah peşinde koşsun da sırf Hakkı kabul ettiğinde ulaştığı refahı kay¬ 
bedebilirim düşünücesiyle kabule yanaşmasın. Hem sizin, geçmişin 
müreffeh kavimlerini mahveden günah ve kötülüklerde ısrar ettiği¬ 
nizde. emniyet içinde kalacağınıza ve onlann karşılaştığı azabla kar¬ 
şılaşmayacağınıza dair garantiniz var mı?” 

83. Bu ayette, onlann mazeretlerine karşı üçüncü cevabı oluştur¬ 
maktadır: “Sizden önce helak edilmiş topluluklar da ahlâksızlığa 
dalmışlardı. Onlan son bir kez uyarmak için Allah peygamberlerini 
gönderdi. Fakat onlar kulak bile asmadılar. Aynı şey şimdi sizin için 
de geçerli. Siz de ahlâksızlığa daldınız ve bir rasûl uyarmak için size 
de geldi. Eğer küfür ve inkârınızda ısrar ederseniz refah ve rahatınızı 
korumak yerine onlan tehlikeye atmış olacaksınız. Korkup durdu¬ 
ğunuz yıkım, inanmanız halinde değil, inanmayı reddetmeniz halin¬ 
de sizi yok edecektir.” 

84. Mazeretlerine dördüncü cevap. Bu cevabı anlamak için iki şeyi 
gözönünde tutmak gerekir: 

Birinci olarak, herkes için nihayet üç-beş yıl olan dünya hayatı bir 
yolculuğun yalnızca bir merhalesidir. Hiçbir zaman son bulmaya¬ 
cak olan gerçek hayat henüz gelmemiştir. Bu hayatta insan istediği 
kadar mal biriktirebilir, başabildiğince konforlu bir hayat sürebilir, 
fakat her ne olursa olsun hepsinin bir sonu vardır ve insan bu dün¬ 
yadan boş elle ayrılacaktır. Hiçbir akıllı insan, bu dünyadaki kısa 
yolculuğunun rahatlık ve zevkleri mukabilince ahirette hiç son bul¬ 
mayacak azaba maruz kalmak gibi kötü bir pazarlığa girişmez. O 
böyle yapmayacak, bu dünyadaki üç-beş yıllık zorluğa katlanmayı 
ve öte dünyadaki ebedi hayatın hiç bitmeyen nimet ve rahatını kaza¬ 
nabilmeyi tercih edecektir. 
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ikinci olarak Allah'ın dini, insanın dünya nimetlerinden bütü¬ 
nüyle sarfı nazar etmesini ve zinetlerini terketmesini istemez. Onun 
tek istediği insanın ahireti dünyaya tercih etmesi, onu üstün tutma¬ 
sıdır. Çünkü bu dünya fanı, ahiret ebedîdir, bu dünyanın zevkleri 
süfli, öte dünyanın zevkleri ulvîdir. Dolayısıyla insan bu dünya ha¬ 
yatının mal ve zinetini elde etmek için çabalamak ki, bu mallar ken¬ 
disine ahiretteki hiç son bulmayan hayata doğru yola çıkarken ger¬ 
çek bir veda töreni yapabilme imkânı versin yahut da onu ahiretteki 
ebedî ziyandan korusun. Fakat asıl konu ikisi arasındaki derece far¬ 
kı meselesidir; önce dünya mı, ahiret mi. bu ikisi birbirine zıt mı dü¬ 
şer, birbiriyle çelişir mi? İslâm'ın talebi, insanın dünya hayatını ahi¬ 
ret hayatı için feda etmesi ve yalnızca kaçınılmaz şekilde, ebedî ahi¬ 
ret azabına yol açan geçici dünya nimetleri peşinde koşmaması şek¬ 
lindedir ki bu taleb aklı selimin de gereğidir. 

Allah'ın önceki cümlelerde Mekke müşriklerine ne söylediğine bir 
de bu iki şeyi gözönünde bulundurarak bakalım. O kendilerine işle¬ 
rini güçlerini bırakmalarını, ticaretlerini durdurmalarını ve 
Rasûl'un peşinden gidip dilencilik etmelerini söylemiyor. O nun söy¬ 
lediği, bu kadar bağlandıkları dünya malının hiçbir şey ifade etmedi¬ 
ği, bu dünyada ondan yalnızca üç beş gün faydalanabilecekleri ger¬ 
çeğidir. Buna mukabil Allah katında olan hem kemmiyetçe hem key¬ 
fiyetçe daha hayırlıdır ve de son bulmayacaktır... Dolayısıyla onlar 
bu geçici hayatın sınırlı nimetlerinden faydalanmak uğruna, kötü 
sonuçlan ahirette ebedî bir kayıp şeklinde kendilerini taciz edecek 
olan yolu benimserlerse doğrusu aptallık etmiş olurlar. Kendileri ka¬ 
rar versin kim daha kârlı: Kendisini rabbinin hizmetine adayıp, son¬ 
ra ebedi olarak O nun lütfuna mazhar olan mı, yoksa bu dünyada 
üç-beş gün için gayri-meşru servetten bir faydalanma fırsatı yakala¬ 
dıktan sonra O nun mahkemesine bir suçlu olarak çıkarılan mı? 

85. Bu söylenenler dördüncü cevabın bir devamıdır ve daha önceki 
ayetin son cümlesiyle bağlantı içindedir. Mânâsı şudur: "Şirk" ve 

putperestlik günahında ısrar eden ve sırf dünyevî çıkarları uğruna 
Rasûl'e inanmayı reddedenler, ahiretteki ebedî hayatta şöyle şöyle 
kötü sonuçlarla karşılacaklardır. Şu halde dünya hayatının zinet ve 

servetleriyle iyice keyif sürdükten sonra, isterlerse dünyadayken 
hiçbir felâkete maruz kalmamış olsunlar, sonunda böyle bir akibetle 
karşılaşmalarının iyi bir alış veriş olup olmadığına kendileri karar 
versinler. 
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63 Üzerlerine (azab) sözü hak olanlar86 derler ki: "Rabbimiz, işte bi¬ 
zim azdınp-saptırdıklanmız bunlar; kendimiz azıp-saptığımız gibi, on¬ 

ları da azdırıp-saptırdık. (Şimdiyse) Sana (gelip onlardan) uzaklaşmış 
bulunmaktayız.87 Onlar bize tapıyor da değillerdi.88 

AÇIKLAMA 

86. Bu kimseler, insanlar ve cinlerden olan şeytanlardır, bu dün¬ 
yada Allah'a ortak koşmuşlar, öğretileri ilahi emirlere tercih edilmiş, 
halkı doğru yoldan çevirip onlara yanlış hayat tarzları benimsetmiş- 
lerdir. Böyle şeytanlar asla ilâh olarak isimlendirilemez, onlara rab 

denemez. Fakat madem ki yalnızca Allah'a ibadet ve itaat gerekirken 
onlara da ibadet ve itaat ediliyor, şu halde onlar uiuhiyete ortak ko¬ 
şulmuşlar demektir. (İzah için bkz. Kaf an: 50) 

87. Yani, '‘Biz onları zorla yaptırmadık, onlan ne görme, ne işitme 
kuvvetlerinden, ne de düşünme melekesinden mahrum ettik ve ne 
de onlar hak yola girmek istediklerinde onlan zorla bâtıl yola çekebi¬ 
leceğimiz bir durum sözkonusuydu. Gerçek şudur ki, nasıl biz kendi 

özgür irademizi kullanarak saplıysak, onlar da kendi özgür iradele¬ 
riyle bizim kendilerine sunduğumuz yanlış yolu tercih ettiler. Dola¬ 
yısıyla onlann yaptıklanndan biz sorumlu değiliz; onlar kendi yap- 
tıklanndan, biz kendi yaptıklanmızdan sorumluyuz. 

Burada işaret edilmesi gereken ince bir nokta vardır. Aslında Al¬ 

lah kendisine onlan ortak koşanlan hesaba çekecektir, fakat onlar 
cevap vermeden bizzat ortak koşulanlar cevap verecektir. Bunun se¬ 
bebi şudur: Bütün müşrikler bu şekilde sigaya çekilirken onların 

önder ve kılavuzlan azap vaktinin kendileri için geldiğini anlayacak¬ 
tır, çünkü besbelli ki izleyiceleri kendilerini saptırdığı için onlan suç¬ 
layacaktır. Dolayısıyla izleyiciler birşey söylemeden onlar atılacak ve 
masumiyetleri için mazeret ve ricada bulunacaklardır. 

88. Yani, “Onlar bize tapmıyorlardı, sadece kendilerine tapıyorlar- 
dı. 
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64 Denir ki: "Ortaklarınızı çağırın."89 Böylelikle onları çağırırlar, ama 

kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Hidayet bulmuş olsalardı 
ne olurdu. 

65 O gün (Allah) onlara seslenerek: "Peygamberlere ne cevab verdi¬ 
niz?" der. 

66 Artık o gün, haberler onlar için körelmiştir; onlar birbirlerine de 

soramazlar. 

67 Ancak kim tevbe edip iman eder ve salih amellerde bulunursa ar¬ 

tık kurtuluşa erenlerden olmasını umabilir. 

68 Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değlidir. Allah, 

onlann ortak koşmakta olduklarından münezzehtir, yücedir.90 

69 Rabbin onlann göğüslerinin saklamakta olduklarını da, açığa vur¬ 

makta olduklarını da bilir.91 
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70 O, Allah’tır, kendisinden başka ilah yoktur. İlkte de, sonda da 

hamd O’nundur. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. 

AÇIKLAMA 

89. Yani, “Onlan yardıma çağırın. Dünyadayken onlara dayanı¬ 
yor, emirlerimize kulak asmıyordunuz. Haydi çağırın onlan da sizle- 
ri bu cezadan kurtarsınlar.” 

90. Bu gerçekte şirke bir reddiyedir. Allah, müşrikler tarafından 
yaratıkları arasından sayısız ilâh ittihaz edilmesine ve bu sözde ilâh¬ 
lara kendi kafalanndan sıfatlar, dereceler ve mevkiler biçmelerine 
karşı çıkmaktadır. “Yarattığımız insanlar, melekler, cinler ve diğer 
kullar arasında dilediğimize hangi sıfatlan, hangi kabiliyet ve güçle¬ 
ri bahşedebileceğimize, biz karar verir, dilediğimize dilediğimiz göre¬ 
vi biz kendimiz tevdi ederiz. Fakat müşrikler nereden yetki almışlar 
da kullanmız arasından akıllanna eseni bela satıcı, hazineler bah- 
şedici ve dualara karşılık verici tayin etmişler? Birini yağmur ilâhı, 
bir diğerini mal ve çocuk bahşedici. bir başkasını da şifa verici ve 
hastalıkları iyileştirici olarak tayin etmek hakkını nereden almışlar? 
Nasıl hoşlanna gideni benim mülkümün bir kısmına yönetici yapıp, 
benim güçlerimden canlarının istediğini ona yamamışlar? ister me¬ 
lek olsun, ister cin yahut bir peygamber, veli yahut başka biri, hepsi 
tarafımdan yaratılmıştır. Bunlardan herhangi biri herhangi bir ke¬ 
male sahipse bu ona tarafımızdan bahşedilmiştir: Kendisinden her¬ 
hangi bir görevi üstlenmesini istemişsek biz istemişizdir. Dolayısıy¬ 
la herhangi birinin özel bir görev için seçilmiş olması, onun kulluk¬ 
tan ilâhlık makamına yükseltilmesini, Allah'ı bırakıp ona yalvarıl¬ 
masını, ondan yardım istenmesini, onun akibetleri belirleyici. İlâhi 
sıfat ve güçlere sahip biriymiş gibi kabul edilmesini gerektirmez.” 

91. Bu bağlamda zikredilen bu sözler, şöyle bir itirazın ifadesidir. 
Bir şahıs (yahut şahıslar) benimsediği yolun doğru ve geçerli oldu¬ 
ğuna dair tam bir aklı-kalbî tatmin içinde olduğunu, aleyhte serde- 
dilen delillerin ikna edici olmadığını bu sapıklığı herhangi bir kötü¬ 
lük saikiyle değil, samimi ve saf niyetlerle benimsediğini bu dünya¬ 
daki insanlara iddia edebilir. Fakat böyle bir iddiayı Allah huzurun¬ 
da ileri süremez: çünkü Allah aklın ve kalbin yalnızca açığa vurulan 
değil, gizli tutulan sırlannı da bilin O. bir kimse ne tür bilgi, duygu, 
idrak, arzu, niyet ve şuura sahipse onu doğrudan vasıtasız bilir. O, 
bir şahsa uyarının yapıldığı, hakikatin ulaştırıldığı, bâtılın bâtıl ol¬ 
duğunun kendisine ispat edildiği yol, vesile ve vasıtalardan ve ayrıca 
sapıklığı doğru yola tercih ettiren asıl saiklerden haberdardır. 
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71 Dc ki: "Gördünüz mü söyleyin; Allah, kıyamet gününe kadar gece¬ 

yi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah’ın dışında size ay¬ 

dınlık verecek ilah kimdir? Yine de dinlemeyecek misiniz? 

72 De ki: "Gördünüz mü söyleyin, Allah, kıyamet gününe kadar gün¬ 

düzü sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa, Allah'ın dışında size 

içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Yine de görmeyecek 

misiniz? 

73 Kendi rahmetinden olmak üzere O, sizin için içinde dinlenmeniz 

ve O'nun fazlından (geçiminizi) aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. 

Umulur ki şükredersiniz. 

74 O gün (Allah) onlara seslenecek: "Benim ortaklarım olarak öne 

sürdükleriniz nerede" der. 

75 Her ümmetten bir şahid92 ayırıp çıkardık da: "Kesin-kanıt (bur- 

hanhnızı getirin"93 dedik. Artık öğrenmiş oldular ki, hak, gerçekten Al¬ 

lah'ındır ve düzüp uydurdukları kendilerinden uzaklaşıp-kaybolmuş- 

lardır. 

76 Gerçek şu ki,94 Karun, Musa'nın kavmindendi, ancak onlara karşı 

azgınlaştı.93 Biz, ona öyle hazineler vermiştik ki, onun anahtarları birlik¬ 

te (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu.96 Hani kavmi 

ona demişti ki: "Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımararak sevince ka¬ 

pılanları sevmez." 

77 "Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi 

payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sende ihsanda 

bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk 

yapanlan sevmez." 

AÇIKLAMA 

92. “Bir şahit”: Topluluğu uyaran peygamber yahut topluluk için¬ 
de hakikati tebliğ görevini icra eden peygamberlerin takipçileri ara¬ 
sından salih bir kişi, yahut hakikat mesajının topluluğa ulaştırıldığı 
vasıta. 

93. Yani, “Mazur olduğunuzu göstermek için ikna edici bir delil ge¬ 
tirin. Ya ısrar edip durduğunuz Şirk in risalet ve ahiret’i inkânn doğ¬ 
ru inanç olduğunu ve akli delillerle bu inancı benimsediğinizi ispat¬ 
layın, yahut eğer bunu yapamıyorsanız, hiç değilse bu hataya karşı 
sizi uyarmak için Allah'ın hiçbir düzenlemede bulunmadığını, size 
doğru yolu göstermediğini ispat edin.” 

94. Bu gerçek, 57. ayetten bu yanaki pasajın temasını oluşturan 
mazeretin devam eden cevabı olarak zikrediliyor. Buna dikkat ede- 
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rek şu gerçek akılda tutulmalı ki, Rasûlullah Muhammed'in mesajı¬ 
nın. bütün kavmî çıkarları tersyüz edeceğinden korkanlar, aslında 
büyük sermayedarlar, faizciler ve Mekke kapitalistleriydi. Bu tipler, 
uluslararası ticaret ve faizcilik yüzünden zamanlarının Karun'ları 
haline gelmişlerdi. Bunlar asıl hakikatin azamî derecede servet ka¬ 
zanıp biriktirmek olduğuna inanan kimselerdi. Bu hedefi geçersiz 

kılan herhangi birşey hiçbir surette kabul edilemeyecek bir yalandı, 
öte tarafta ise, bu kodamanlara özlem dolu gözlerle bakıp bir an ön¬ 
ce bu insanların ulaştığı zenginliğe büyük bir ihtirasla ulaşmak is¬ 
teyen halk vardı. Böyle para ihtirasıyla yüklü bir atmosferde insan¬ 
lar, Rasûlullah Muhammed'in (s.a) Tevhid e, Ahiret'e ve manevi bir 

yasaya yaptığı davetin kabul edilmesi halinde Kureyşin yalnız ticari 

değil, ekonomik açıdan da yıkımına yol açacağı şeklinde güya bomba 
gibi bir delile sahip oldukları düşüncesindeydiler. 

95. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'da adı Korah olarak geçen Karun, 

Hz. Musa'nın (a.s) ilk yeğeniydi. Çıkış (6: 18-21) da verilen şecereye 
göre Hz. Musa (a.s) ile Karun'un babalan özkardeş idiler. Kurarim 
başka bir yerinde bu adamın bir İsrailli olmasına rağmen Firavun la 

işbirliği yaptığı ve onun gözdelerinden biri olduğu zikredilir, öylesine 
ki Firavun dan sonra Hz. Musa'ya (a.s) karşı çıkan iki elebaşıdan biri 
işte bu Karun'du: “Andolsun ki Musa'yı, ayetlerimiz ve apaçık bir 
burhanla (delille). Firavun, Haman ve Karun'a göndermişizdir. Ama 

onlar şöyle demişlerdi: O yalancı ve büyücünün biridir." (Mümin: 
23-24) 

Bundan şu sonuç çıkar ki, Karun kendi kavmine ihanet etmiş ve 
Israiloğullan'nı sürmeye niyetli düşman güçlerin destekçisi olmuş¬ 
tu. Kendi halkına bu ihaneti, kendisine Firavun nezdinde de büyük 

bir mevki kazandırmıştı. Firavun un yanısıra Hz. Musa'nın (a.s) ken¬ 
dilerine gönderildiği iki önemli kişiden biri olmuştur. Yani, Fira¬ 

vunun başbaşkanı Haman ile, İsrailli kapitalist Kanın... O kadar ki, 
diğer önde gelen şahıslar ve saray erkanı isimleri anmaya değmeye¬ 
cek kadar ilûnci planda kalmışlardı. Karun'un bu konumu Ankebut 
Suresi 39. ayette de îmâ edilmektedir. 

96. Kitab-ı Mukaddes'de (Sayılar: Bab: 16) onunla ilgili zikredilen 
kıssada bu şahsın servetiyle ilgili hiçbir kayıt yoktur. Fakat Yahudi 
rivayetlerine göre o kadar muazzam bir servete sahipti ki, hâzineleri¬ 

nin anahtarını taşımak için üçyüz katıra ihtiyaç vardı. (Jewish Enc- 
ylopedia c: VII. sh. 556) Her ne kadar mübalağalı ise de bu cümle Ka¬ 
run'un İsrail kaynaklanna göre bile zamanının en zengin insanı ol¬ 
duğunu göstermektedir. 
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78 Dedi ki: "Bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir."97 

Bilmez mi, ki gerçekten Allah, kendisinden önceki kuşaklardan kuvvet 

bakımından kendisinden daha güçlü ve insan-sayısı bakımından daha 

çok olan kimseleri yıkıma uğratmıştır.98 Suçlu-günahkârlardan kendi 

günahları sorulmaz.99 

79 Böylelikle kendi ihtişamlı-süsü içinde kavminin karşısına çıktı. 

Dünya hayatını istemekte olanlar: "Ah keşke, Karun'a verilenin bir ben¬ 

zeri birim de olsaydı. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir" dediler. 

80 Kendilerine ilim verilenler ise: "Yazıklar olsun size, Allah'ın seva¬ 

bı, iman eden ve salih amellerden bulunan kimse için daha hayırlıdır; 

buna da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz" dediler.100 

AÇIKLAMA 

97. Metindeki kelimeler iki anlama sahip olabilir: 

a) Neye sahipsem kendi kabiliyetimle elde ettim. Bu, başka birinin 
böyle bir hakka layık olmaksızın lütuf olarak bana verebileceği bir 
ihsan değildir ve şimdi bana hiçbirşey vermemiş kimselere serveti¬ 

min bir kısmını vererek, şükranlarımı sunmak yahut ihsanda bu¬ 
lunmanın bana uzak birşey olmadığını göstermek için bir kısmım 
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bağışlamam gerekebilir.” 
b) Bana göre Allah bana bu serveti keyfiyet ve mükemmelliğimi 

gözönünde bulundurarak verdi. Eğer böyle biri olmasaydım, Allah 

■tüm bunlan bana vermezdi. Yani tüm bu nimetleri bana bağışlamış 
olması, benim onun gözdesi olduğuma ve izlediğim hayat tarzını tas¬ 
dik ettiğine bir delildir. 

98. Yani, “Böyle bilgili, akıllı, uzman ve yetenekli olmakla övünen 
bu adam, kendisinden önce bu dünyada yaşamış daha zengin, daha 
büyük, daha güçlü ve nüfuzlu insanların yaşadığını ve Allah’ın so¬ 

nunda onlan toptan yok ettiğini bilmiyor muydu?” Eğer, kabiliyet, 
maharet ve işbitiricilik dünyevî ilerlemenin yegane garantisi idiyse 
niye bu özellikler onlan helak olmaktan kurtaramadı? Ve eğer bir 

şahsın dünyevi terakkisi Allah'ın kendisiden hoşnut olduğuna, yap¬ 
tığı iş ve kazandığı keyfiyet (itibarileri tasdik ettiğine delâlet ediyorsa, 
niye o halde bu insanlar tamamen helak edildiler.” 

99. Yani, “Suçlular daima her türlü kötülükten beri olan en iyi 
kimseler olduklannı iddia etmişlerdir, fakat onlara verilecek ceza 
kendi ifadelerine dayanılarak verilmez. Çünkü yakalandıklannda 
kendi günahlannı v.s itiraf etmezler.” 

100. Yani, “Böyle bir karakter, böyle bir düşünme biçimi ve sonuç¬ 
ta Allah'ın cömert mükafatı ancak, ister yalnızca karınlarını doyura¬ 
cak kadar az, isterse milyoner olabilecek denli çok kazansınlar, meş¬ 
ru hayat tarzında sebat ve sabırla ısrar eden, fakat kendilerine bü¬ 
tün dünya nimet ve servetini kazandıracak olsa bile asla gayri-meş- 
ru yollara tevessül etmeyenlerin harcıdır. Bu ayette “Allah'ın müka¬ 
fatı” insan tarafından Allah'ın koyduğu sınırlar içinde sarfedilmiş 
emek ve gayretin bir sonucu olarak kazanılmış bol dünya ve ahiret 
nimetleridir. “Sabır” ise, bir kimsenin arzu ve isteklerini kontrol alü- 
na alması, ihtiras ve şehvete karşı doğruluk ve dürüstlükte sebat et¬ 
mesi, hak ve adaletin tesisi için uğramak zorunda kalabileceği ka¬ 

yıplara tahammül etmesi, şer'i olmayan araçlarla edinilebilecek 
kârlara sırt çevirmesi, eksik ve yetersiz de olsa, helâl yollarla kazan¬ 
dığına kanaat etmesi, müfsit insanların debdebesine gıpta ve kıs¬ 
kançlık duymaktan çekinip, şöyle bir başını kaldınp bakmaya bile 
tenezzül etmemesi ve dürüst bir insan için Allah'ın kendisine bah¬ 
şettiği şatafatsız saflığın, günah ve fesadın, şehvani kirlerden daha 
iyi olduğu düşüncesiyle mutmain olması demektir. “Mükâfât”a ge¬ 
lince, inanan ve salih bir kimsenin, sahtekarlık ve ifsad yoluyla mül- 
timilyoner olmaktansa açlıktan kıvranmanın daha hayırlı oluduğu 
düşüncesiyle ulaştığı vicdan huzuru gibi ilâhı bir karşılığı tazam- 
mun eder. 
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81 Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik. Böylecc Al¬ 

lah'a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı. Ve o, kendi kendine 

yardım edebileceklerden de değildi. 

82 Dün, onun yerinde olmayı dileyenler, sabahladıklarında: "Vay, 

demek ki Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletip-yaymakta ve 

kısıp-daraltmaktadır.101 Eğer Allah, bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de 

şüphesiz batırırdı. Vay, demek gerçekten küfre sapanlar ferah bulamaz" 

demeğe başladılar.102 

83 İşte ahiret yurdu103 biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyi ve boz¬ 

gunculuk104 yapmak istemeyenlere103 (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç 

da takva sahiplerinindir.106 

84 Kim bir iyilikle gelirse, artık onun için ondan daha hayırlısı vardır; 

kim de bir kötülükle gelirse, artık kötülükleri yapanlar, yalnızca yap¬ 

makta olduklarıyla karşılık görürler. 
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AÇIKLAMA 

101. Yani, “Rızkın genişletilip bir ölçüye göre takdir edilmesi daima 

Allah'ın dilemesiyle olur ve Allah'ın iradesi O'nun kendi gerekçele¬ 

riyle tecelli eder. O nun bir kimseye bol nzık vermesi illa da, o kimse 

nin O nun katında makbul oluşuna ve nimetlerle şereflendirildiğine 

delâlet etmez. Çoğu kez öyle olur ki, Allah'ın gazabını celbeden fakat 

gittikçe daha çok nimete garkolan bir şahıs için aynı servet onun so¬ 

nu olur ve Allah'ın azabı kendisine yetişiverir. Bunun hilafına bir 

kimsede belli bir ölçüyle nzıklandınlır, fakat bu kendisinin Allah ta¬ 

rafından sevilmediği ve cezalandırıldığı anlamına gelmez. Çoğun¬ 

lukla salih kimseler, her ne kadar Allah'ın velileri olsalar da, zorluk¬ 

lar içinde yaşarlar ve çoğu durumda aynı zorluklar Allah ın rahmeti¬ 

nin üzerlerine olmasını sağlar. Sonuç olarak, bu hakikati anlama¬ 

yan kimse, gerçekte Allah'ın gazabını çağıran kimselerin refah ve 

servetine gıpta ve hasretle bakar.” 
102. Yani, “Biz sanmıştık ki dünyevî refah ve servet bizatihi gerçek 

başanyı temsil eder, öyleyse dedik, Karun tam anlamıyla başarılı... 

Fakat şimdi anladık ki gerçek başan tamamen farklı birşey ve ona 

inkarcılar asla ulaşamazlar." 
Karun kıssasından çıkarılan bu hisse yalnızca Kur an da zikredil¬ 

mektedir. Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'da böyle ahlâkî bir ders veril¬ 

mez. Ancak bu kitablarda verilen tafsilata göre Israiloğullan Mısır'ı 

terkettikleri zaman Karun da maiyeti ile onlara katılmıştı, sonra Hz. 

Musa ve Hz. Harun'a (a.s) karşı 250 adamıyla bir fesad kumkuması 

başlattı, sonunda Allah'ın azabı üzerine oldu, yer yarıldı, onu ve yar¬ 

dakçılarını mülkleriyle beraber içine yuttu.” 

103. Yani, hakiki felahın, gerçek başarının yurdu olan cennet. 

104. “Büyüklük peşinde koşmayanlar, Allah'ın ardında bizzat 

kendi yüceliklerini (!) tesis gibi bir ihtirası olmayanlardır. Azgınlar, 

zorbalar ve büyüklenenler gibi değil, mütevazı kullar gibi yaşayan¬ 

lardır. Allah'ın kullarını kendi köleleri yapmak istemeyenlerdir. 

105. “Fesad”, Hakkı ortadan kaldırmasının bir sonucu olarak in¬ 

san hayatında kaçınılmaz biçimde tezahür eden kaosa delâlet eder, 

insanın Allah'a isyan edip O na kulluktan yüzçevirdiğinde yaptığı 

şey fesaddan başka bir şey değildir. Servet, helal olmayan vasıtalarla 

biriktirilip çoğaltıldığında bu da fesadın bir türünü meydana geti¬ 

rir. 
106. “Müttaki" Allah a isyandan çekinendir. 
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85 Hiç şüphesiz, sana Kur’an’ı farz kılan, 07 seni dönülecek yere1'"' el¬ 
bette döndürecektir. De ki: "Rabbim, hidayetle geleni de, açıkça bir sa¬ 
pıklık içinde olanı da daha iyi bilmektedir." 

86 Kitabın sana (kalbinde vahy ile) bırakılacağını umud etmezdin: 
(bu,) Senin Rabbinden ancak bir rahmettir.109 Öyleyse sakın kâfirlere ar¬ 
ka olma.110 

87 Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah'ın ayetlerinden alıkoy¬ 
masınlar.111 Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. 

88 Ve Allah ile beraber başka bir ilaha rapma. O’ndan başka ilah yok¬ 

tur. O’nun yüzünden (zâtından) başka her şey helak olucudur. Hüküm 
O’nundur112 ve siz O'na döndürüleceksiniz. 

AÇIKLAMA 

107. Yani. “O sana Kuranı tebliğ etme, onu insanlara öğretme ve 
dünyayı muhtevasındaki kılavuza göre İslah etme sorumuluğu ver¬ 
miştir." 

108. Meâd kelimesi orijinal anlamıyla bir kimsenin sonunda dön¬ 

mek zorunda olduğu yer demektir. Nekra (Belirsiz isim) olarak kulla¬ 
nılması, onun tarif edilmemiş (edilemez) bir esenlik ve felah yeri ol¬ 
duğuna delâlet eder. Bazı müfessirler onun cennete delâlet ettiği dü¬ 

şüncesindedir. Fakat anlamı yalnızca cennetle sınırlamak için bir 
sebeb yoktur. Bizzat Allah onu hem bu dünyaya, hem de ahirete ta- 
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alluk eden bir vaad olarak kullanmışsa bırakalım belirsiz kalsın. 
Hem sonra ayetin bağlamı, Hz. Rasûl'e bağışlanacağı vaad edilen en 
yüksek şeref esenliğe yalnızca ahirette değil, dünyada da gerçek¬ 

leşecek bir vaad olarak bakılmasını gerektiriyor. 57. ayetten bu ya- 
naki ifadelerde dile gelen Mekke müşriklerinin sözleri şöyleydi: “Ey 
Muhammed, seninle birlikte helak mı olalım istiyorsun? Eğer sana 
uyup da bu inancı kabullenirsek Arabistan bize zindem olacak." Bu¬ 

na cevaben Allah, peygamberine şöyle diyor: "Ey Muhammed, sana 
mesajı iletme görevini veren Allah seni helak etmeyecek, tam aksine 
seni bugün bu insanların hayallerinin bile erişemeyeceği bir mevki- 
ye yükseltecek." Gerçekten de, bundan üç-beş yıl sonra daha bu 
dünyada Allah Hz. Rasûl'e tüm Arabistan'ın hakimiyetini bağışladı. 
Ne kendisine direnecek bir güç vardı, ne de onun alternatifi olabile¬ 
cek bir din. Koca bir yanmada bütünüyle tek bir şahsın kontrolüne 
girsin de hiçbir muhalifi ona meydan okumasın ve hiçbir kimse 
emirlerine isyana cesaret edemesin. Bu, tarihte örneği görülmüş bir 
durum değildi. Hem sonra bu salt politik değil, dini bir egemenlikti, 

zira tüm bir nüfus İslâm’a kazandınlmıştı. 
Bazı müfessirler, Kasas Suresinin bu ayetinin, Peygamberin 

(s.a) Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında inzal edildiği ve Allah'ın 
bu ayetle Rasûlü'ne, kendisini tekrar Mekke'ye döndüreceği vaadin¬ 

de bulunduğu görüşündedirler. Fakat bir kere bu ayette geçen keli¬ 
meler "meâc." kavramının "Mekke" anlamına gelmesine müsait de¬ 
ğildir. İkinci olarak bu sure, hem hadislere, hem de bizzat kendi 
mevzuunun delâletine göre Habeşistan'a hicret esnasında vahyedil- 
mişti. Eğer bu ayet birkaç yıl sonra Medine hicreti dönemlerinde in¬ 
zal edilmişse, o halde neden hiç gereği yokken araya sokuşturulmuş 
olsun? Bunu anlamak mümkün değildir. Üçüncü olarak böyle bir 

bağlam içinde Hz. Rasûl'ün Mekke'ye dönmekten sözetmesi son de¬ 
rece yersiz olurdu. Çünkü ayet eğer bu anlama alınırsa, müşriklerin 

mazeretlerine cevap vermek şöyle dursun, onların ekmeğine yağ 
sürmüş olur ve ayet şu anlama gelirdi: “Ey Mekke halkı, şüphesiz de¬ 

diğiniz doğru. Muhammed bu şehirden sürülecek, ancak daima sür¬ 

gün kalmayacak. Biz onu ergec bu yere geri getireceğiz." 
Her ne kadar Buhari, Neseî, îbn Cerir ve diğer hadisçilerce Ibn Ab- 

bas'dan mervi böyle bir rivayet zikredilmişse de, aslında lbn Ab- 
bas'ın şahsi görüşüdür, doğrudan Hz. Rasûl'den mervi bir hadis de¬ 

ğildir ki kişi kabul etmek zorunda kalsın. 
109. Bu ayet Hz. Muhamıned'in peygamberliğinin bir delili olarak 

zikredilmektedir. Tıpkı Hz. Musa'nın (a.s) bir peygamber olarak ta¬ 
yin edilip azim bir görevle gönderildiğinin farkına varmaması gibi -ki 
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nitektm Hz. Musa böyle bir şeyi hiç ummamış ve temenni etmemişti, 
ancak bir seyahat esnasında aniden çağrıldı ve daha önceki hayatıy¬ 
la hiç ilgisi olmayan bir göreve tayin edildi. Hz. Muhammed de (s.a) 
aynı ruh hali içindeydi. Mekke halkı Hira mağarasından indiği bir 
günün öncesine kadar, onun sürdürdüğü hayat biçimini gayet iyi bi¬ 
liyordu. Nelerle meşgul olduğunu, konuştuğu mevzuları, ilgi ve faa¬ 

liyetlerinin mahiyetini tamamen bilmekteydiler. Şüphesiz o hakkın, 
doğruluğun ve dürüstlüğün tecessüm etmiş bir hali, asalet, barışse¬ 
verlik. başkalarının hakkına riayet ve insanlığa hizmetin bir timsa¬ 
liydi. Ancak bu hayat biçimi hiç kimsenin akima böyle doğruluk tim¬ 
sali bir adamın ertesi gün peygamberliğini ilan edeceği fikrini çağnş- 

tırmamıştı. En yakın dost, akraba ve komşu lan arasında bile onun 

bir peygamber olmaya hazırlandığını söyleyecek tek kimse yoktu. 
Hiç kimse ondan Hira mağarasındaki inkılabı andan sonra birden¬ 
bire günlük konuşmalannın konusu haline geliveren mesele, prob¬ 

lem ve fikirlerle ilgili tek bir kelime duymamıştı. Hiç kimse Kur anı 
şekil içinde işitmeye başladığı bu tür kelimelere, terimlere, bu tür bir 
konuşma tarzına başvurduğuna şahit olmamıştı. Hiçbir tebliğ için 
kıyam edip dikilmemiş, bir mesaj sunmamış, yahut bir hareket baş¬ 
latmamıştı. O inkilabî andan birgün öncesine kadar, hayatını dü¬ 
rüst ve kanuni yollarla kazanan, ailesiyle mutlu bir hayat süren, mi¬ 
safirlerini ağırlayan, fakirlere yardım eden, akrabalarıyla iyi geçinen 
ve bazen ibadet için inzivaya çekilen bir tüccar gibi yaşıyordu. Böyle 
biri için birdenbire dünyayı sarsan konuşmalar yapmak, inkılabı bir 
mesajı tebliğ etmek, özel bir literatür, dirençli ve atılımcı bir hayat 
felsefesi, temelli bir düşünce, ahlâk ve sosyal hayat sistemi getirmesi 
büyük bir değişiklikti. Aynca psikolojik olarak da böyle bir değişiklik 

hazırlanarak, zihni gayret sarfederek olacak iş değildi. Böyle bir ha¬ 
zırlık ve gayret her halükârda bir şahsın, içinde yaşadığı kimseler¬ 
den gizleyemeyeceği belirli tekamül aşamalarından geçmek zorun¬ 
daydı. Eğer Hz. Rasûlün hayatı böyle tedrici bir gelişmenin merhale¬ 
lerinden geçseydi, Mekke'de yaşayan yüzlerce kişi şöyle derdi: “Bu 
adamın birgün bu kadar ileri gideceğini sana söylememiş miydim?” 

Fakat tarih Mekke müşriklerinin Rasûl'e karşı her türlü itirazı yap¬ 
mış olmalarına rağmen, hiç kimsenin Mekke'de böyle bir itirazda bu¬ 
lunduğunu kaydetmemiştir. 

Sonra birşey daha: Hz. Rasûl ün bizzat kendisi bir peygamber ola¬ 
rak tayin edileceğini ne bekliyor, ne umuyor, ne de temenni ediyor¬ 
du. Fakat hiç beldenmedik şekilde bu tecrübeyle karşı karşıya kaldı. 
Bu, vahyin başlangıcı ile ilgili hadislerde zikredilen olayla da destek¬ 
lenmiştir: Cebrail ile ilk karşılaşmasından ve Alâk Suresi nin ilk 
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ayetlerinin inzalinden sonra Hz. Muhammed (s.a) korkudan titreye¬ 
rek Hira'dan hızla evine döner ve eşine “Beni örtün, beni örtün” der. 
Bu endişe krizinden birazcık kurtulduğu bir sırada başından neler 
geçtiğini eşine anlatır ve şöyle der: “Galiba hayatım tehlikede.” Eşi 
şöyle cevaplar: “Hayır! Asla! Allah seni asla üzmez. Sen akraba hak¬ 
larını gözetirsin, yoksula destek olur, zavallılara yardım edersin, hep 
iyilik etmeye hazırsın sen...” Sonra onu yeğeni Ehl-i Kitab içinde sa- 
lih ve alim bir zat olan Varaka b. Nevfel'e götürür. Olup biteni dinle¬ 
yen Varaka hiç tereddüd etmeden şunlan söylen “Sana gelen kimse, 
Musa'ya da gelen Nâmûs (özel olarak tayin edilmiş ilâhı elçi) ile aynı, 

keşke genç biri olsaydım da, kavminin seni süreceği zamana kadar 
yaşasaydım.” Yüce Rasûl sorar: “Kavmim beni sürecek mi?" Varaka 

cevab verir: “Evet, senin getirdiğin şeyi getirip de kavminin düşman¬ 
lığına maruz kalmamış bir tanesi geçmedi bu dünyadan." 

Bütün bir olay, bu tür beklentileri olmayan sade bir kişinin bir¬ 
denbire olağanüstü bir tecrübeyle karşı karşıya kaldığında içine 
düştüğü durumu tüm tabiiliğiyle ortaya koymaktadır. Eğer Rasû- 

lullah (s.a) sürekli bir peygamber olma hevesi taşısaydı, “peygamber 
olacak adamım" diye düşünseydi, aklı, fikri hep bir mesajla gelecek 
olan meleğin belireceği zamanda olsaydı, mağara tecrübesinden 

sonra içi sevinçle dolar ve dağdan o halde inerek kavminin huzuruna 
çıkıp peygamberliğini ilan ederdi. Fakat bunun tam aksine o gördü¬ 
ğü şey karşısında ne yapacağını şaşınp korkudan titreyerek eve koş¬ 
tu ve tamamen üstü örtülü, yatağına uzandı kaldı. Birazcık kendine 
geldiğinde eşine mağaradaki inzivası sırasında başına geleni bir bir 
anlattı ve endişe ve güvensizlik hislerini dile getirdi. Bu, bir peygam¬ 
ber adayı olduğunu düşünen kimsenin durumundan ne kadar farklı 

değil mi? 

Dahası, bir kocanın hayatını, tutku ve düşüncelerini, eşinden da¬ 
ha iyi kim bilebilir? Eğer kocasının bir peygamber adayı olduğunu, 
meleğin gelişini dört gözle beklediğini daha önceden bilmiş olsaydı, 

cevabı Hz. Hatice'nin sözlerinden çok farklı olurdu ve meselâ şöyle 
derdi: “Sevgili kocacığım. Niye bu kadar telaşa kapılıyorsun. İşte 
uzun süredir beklediğine kavuştun. Şimdi bir aziz gibi davran. Ben 

de hediye ve ikramları toplamak için kollan sıvayacağım.” Fakat o, 
15 yıllık hayat arkadaşlığı boyunca kocasını tanıdığı kadanyla şey¬ 
tanın onun gibi salih ve fedakâr birine tasallut edebileceğine bir an 

bile ihtimal vermediği gibi, Allah ın onu kasvetli bir imtihana tabi tu¬ 
tacağını da aklından geçirmedi. Demek ki kocanm gördüğü hak ve 
gerçekti. 
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Aynı izlenim Varaka b. Nevfel için de geçerlidir. O bir yabancı de¬ 
ğildi, aksine Hz. Rasûlün kabilesinden biriydi ve onunla kayınbira¬ 
deri olarak yakın bir akrabalık içindeydi. Hem sonra alim bir 

Hıristiyan olarak risaleti, kitab ve vahyi, uydurma ve sahtesinden 
ayırabildi. Hz. Rasûl'den yaşça da çok büyüktü ve çocukluğundan 
beri tün. hayatı gözleri önünde geçmişti. Bu yüzden Hz. Rasûlün 
Mağara'daki tecrübesi hakkında, söylediklerini dinleyince hiç tered¬ 
dütsüz, gelenin Hz. Musa'ya (a.s) ilâhı mesajı getiren melekle aynı 
varlık olduğunu söyledi. Çünkü aynı şey Hz. Musa'nın (a.s) başına 

da gelmişti. O da temiz ve salih kimseydi. Temiz düşünceliydi ve pey¬ 
gamberlik konusunda hiçbir beklentisi yoktu. O aynı tecrübeyi hiç 
beklemediği bir tarzda ve ne olup bittiğini anlamadan yaşamıştı. Bu 

yüzden hiç tereddüd göstermeden, hiçbir yanılmanın ve şeytanî ta¬ 
sallutun olmadığı şeklinde kesin bir sonuca vardı. Bu dosdoğru ada¬ 
mın herhangi bir arzu ve istek izhar etmeden gördüğü şey kesinlikle 

bir hakikat tecrübesiydi. 

Bu, Hz. Muhammed'in risaletine öylesine apaçık delil teşkil eder 

ki, realist bir kimse onu kolay kolay inkar edemez. Onun bir risalet 
delili olarak Kur an ın çeşitli yerlerinde zikredilmesinin nedeni bu- 
dur. Meselâ, Yunus Suresi nde şöyle demektedir: “Ey peygamber on¬ 

lara de ki. Eğer Allah dileseydi bu Kur an ı size asla okumazdım, ne 
de O size (onun varlığı hakkında) herhangi birşey bildirirdi. Onun 

vahyedilişinden önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Aklınızı kul¬ 
lanıyor musunuz?" (16. ayet) Ve Şura suresi nde de şunlar zikredil¬ 
mektedir: “Ey Muhammed, Böylece sana emrimizle vahyi gönderdik. 
Sen kitab ricdir, iman nedir bilmiyordun. Fakat Biz onu kullarımız¬ 
dan dilediğimize yol gösterdiğimiz bir nur kıldık.” (Ayet: 52) Daha 

fazla izah için, Yunus Suresinin 21.. Ankebut Suresinin 88-92. ve 
Şura Sureci nin 84. açıklama notuna bakınız. 

110. Yani, “Allah, sen istemeksizin bu nimeti sana ihsan ettiği za¬ 
man bu sancağı yüksekte tutmak, mesajı başkalarına iletmek ve he¬ 

defe doğru ilerletmek için tüm çabanı harcamak, tüm enerjini kul¬ 
lanmak gibi bir yükümlülüğün altına girmemiş oldun. Bu konuda 
göstereceğin herhangi bir gevşeklik, müşriklere yardım ettiğin anla¬ 

mına gelecektir. Bu demek değildir ki, -hâşâ- Hz. Rasûlü'n görevinde 
herhangi bir gevşekliğe rastlanmıştır. Aslında Allah şöyle bir iman 
ile yüce Rasûl'ü yüceltmiş olmaktadır: “Müşriklerin düşmanlık ve 
şamatalarına rağmen görevine devam et, hakikat düşmanlarının, 
kendilerine sunduğun mesajın kavmi çıkarlarına zarar vereceğini 

düşünerek izhar ettikleri korkuya da aldırma!” 
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111. “Seni alıkoymasın": O ayetleri başkalarına iletmekten onlara 

göre hayatını düzenlemekten alıkoymasın. . 
112. Diğer anlam şu olabilin "Hüküm Onundur. Yalnızca O, hak¬ 

kıyla bu yetkiye sahiptir." 

KASAS SURESİNİN SONU 
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29 
• 

ANKEBUT SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Bu sure adını, "Ankebut" (örümcek) kelimesinin geçtiği 41. 

ayetten alır. 
Nüzul Zamanı: 56’dan 60‘a kadar olan ayetler, bu surenin Habe¬ 

şistan’a hicretten çok kısa bir süre önce nazil olduğunu göstermek¬ 

tedir: Bu görüşü ele alınan konunun özelliği de desteklemektedir. 
Bazı müfessirler, surede münafıklardan bahsedildiği ve münafık so¬ 
runu Medine'de ortaya çıktığı için ilk on ayetin Medine’de geri kalan¬ 
larının ise Mekke'de nazil olduğu görüşündedirler. Oysa burada mü¬ 
nafıklığından bahsedilen kişiler, kafirlerin müslümanlara uyguladı¬ 
ğı baskı ve işkencelerden korktukları için ikiyüzlü bir tutum benim¬ 
seyen kimselerdi. Bu nedenle bu tür bir iki yüzlülük Medine'de değil 
ancak Mekke’de meydana gelmiş olabilir. Aynı şekilde bazı müfes¬ 
sirler de, bu surede müslümanlann hicrete teşvik edildiğini görerek 

bu surenin Mekke'de nazil olan son sure olduğunu kabul etmişler¬ 
dir. Bu görüşler hiçbir rivayete dayanmamakta, fakat surenin ele al¬ 
dığı ana konulardan kaynaklanmaktadır. Surenin değindiği ana ko¬ 

nular tüm olarak gözönünde bulundurulduğunda, bunların Mek¬ 
ke'deki son döneme değil, Habeşistan'a hicretten hemen önceki 

şartlara işaret ettiği anlaşılır. 

Ana Fikir ve Konular: 
Sure ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduğunda, nüzul zamanının 
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müslümanlann Mekke'de en şiddetli işkenceye maruz kaldıkları dö¬ 
nem olduğu görülür. Kafirler, İslâm'a tamamen karşı çıkıyor ve yeni 
dine girenler en şiddetli baskılara maruz bırakılıyorlardı. Allah, sa¬ 

mimi müslümanlan cesaretlendirmek, güçlendirmek ve iman zayıf¬ 
lığı gösterenleri utandırmak için bu sureyi indirdiğinde şartlar böy- 
leydi. Bunun yamsıra Mekkeli müşrikler, her çağdaki Hak düşman¬ 
larının uğradığı akıbeti kendi kendilerine davet etmemeleri için uya¬ 
rılmaktadırlar. 

Bu bağlamda, o dönemde birkaç gencin karşılaştığı sorunlara da 
cevap verilmektedir. Mesela bu gençlerin aileleri onlara Hz. Muham- 
med'i (s.a) bırakıp, atalannın dinine dönmeye zorlayarak şöyle di¬ 
yorlardı: “Sizin iman ettiğiniz Kur an, ana-baba haklarını en üst se¬ 

viyede tutuyor. O halde bizim söylediklerimizi dinleyin. Aksi taktirde 
dininizin emirlerine karşı gelmiş olursunuz." Buna, surenin 8. aye¬ 
tinde cevap verilmektedir. 

Aynı şekilde bazı kabile üyeleri de İslâm'a yeni girenlere şöyle di¬ 
yorlardı: “Azab ve sevap gibi şeyler bizim olsun. Bizi dinleyin ve bu 
adamı bırakın. Eğer Allah sizi ahirette hesaba çekerse biz ortaya çı¬ 
kıp şöyle diyeceğiz: “Rabbimiz, bu insanlar masumdur, onlan iman¬ 
dan dönmeye biz zorladık, bu nedenle bizi cezalandır." Bu konu da 
12-13. ayetlerde ele alınmıştır. 

Bu surede değinilen kıssalar da çoğunlukla şu aynı noktayı vur¬ 
gulamaktadır. “Onlar büyük zorluklar çektiler ve uzun yıllar boyun¬ 
ca eziyete uğradılar. En sonunda Allah'ın yardımına mazhar oldular. 

Bu nedenle cesur ol: Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Fakat bir 
deneme ve sıkıntı dönemi yaşanmalıdır." Müslümanlara öğretilen 
bu dersin yamsıra kafirler de şöyle uyarılmaktadır: "Eğer şimdi Allah 
tarafından hemen cezalandınlmıyorsanız, hiçbir zaman cezalandı¬ 

rılmayacağınız gibi bir zehaba kapılmamalısınız. Helak olmuş eski 
ümmetlerin izleri gözlerinizin Önündedir. Bakın onlar nasıl bir aki- 

bete uğramışlar ve Allah peygamberlerine nasıl yardım etmiş." 
Daha sonra müslümanlara şöyle bir talimat verilmektedir: “Eğer 

işkenceler dayanamacağınız hale geldiyse, imanınızı terketmek ye¬ 

rine memleketinizi terkedin. Allah'ın arzı geniştir; rahatça Allah'a 
ibadet edebileceğiniz yeni bir yer bulun." 

Bütün bunların yamsıra kafirler de İslâm'ı anlamaya teşvik edil¬ 
mektedirler. Tevhid ve ahiret ile ilgili güçlü deliller öne sörülmekte, 
şirk reddedilmekte ve onlann dikkatleri evrendeki çeşitli ayetlere çe¬ 
kilerek, tüm bu ayetlerin peygamberin onlara sunduğu öğretiyi teyit 

ettiği söylenmektedir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lam, Mîm. 

2 İnsanlar, (yalnızca) "İman ettik" diyerek, sınanmadan bırakılıvere- 

cekcrini mi sandılar?1 

3 Andolsun, onlardan öncekileri sınamadan geçirdik,2 Allah, gerçek¬ 

ten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir.3 

4 Yoksa kötülükleri yapanlar,4 bizi (aşıp) geçeceklerini mi sandılar?0 

Ne kötü hükmediyorlar? 

AÇIKLAMA 
u 

1. B; söz söylendiğinde Mekke'de hüküm süren şartlar çok -gır ve 
yıpratıcıydı. İslâm'ı kabul eden herkes zulüm, hakaret ve işkence he¬ 

defi oluyordu. Eğer İslâm'ı kabul eden kimse fakir veya köle ise dövü¬ 
lüyor ve dayanılmaz işkencelere maruz bırakılıyor; eğer tacir ve ze- 
naatkâr ise ekonomik kısıtlamalara hedef oluyor ve neredeyse aç ka¬ 

lıyor; eğer ileri gelen ailelerden biline mensupsa kendi akrabaları çe¬ 
şitli şekillerde rahatsız edip eziyet veriyorlar ve hayatı çekilmez hale 
getiriyorlardı. Bu durum Mekke'de bir korku ve tedirginlik havası 
yaratmıştı ve bu nedenle kalpleriyle peygamberin hak olduğunu ka¬ 
bul eden birçok kişi açıktan ona iman etmeye korkuyorlardı, iman 
eden bazıları da sonralan cesaretlerini yitiriyor ve çok ağır işkence¬ 

lerle karşılaştıklarında kafirlere boyun eğip taviz veriyorlardı. Gerçi 
bu yıpratıcı şartlar sağlam imanlı sahabîlerin kararlılığını sarsamı- 
yordu ama bazen onlar da beşeri zaaflar dolayısıyla yoğun bir tedir¬ 
ginlik ve ümitsizlik duygusuna kapılıyorlardı. Buhari, Ebu Davud ve 

Nesei de zikredilen Habbab bin Eret hadisi, bu durumu gösteren bir 
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örnektir. Habbab şöyle der: "Artık müşriklerin bize işkence yapma¬ 
sından yıldığımız bir sırada, bir gün Nebi yi (s.a) Kabe'nin gölgesinde 
otururken gördüm. Yanma gittim ve "Ey Allah'ın Rasûlü bizim için 
dua etmeyecek misin?” dedim. Bunu duyunca yüzü kıpkırmızı oldu 
ve şöyle dedi: “Sizden önce geçen müminler bundan da büyük işken¬ 
celere maruz kaldılar. Bazılan hendeklere atıldı, bazılan baştan aya¬ 
ğa iki parçaya biçildi. Bazıları ise imanlarından döndürülmek için 
demir taraklarla tarandılar. Vallahi, bu din tamamlanacak ve bir 
kimse hiç endişe etmeksizin San a dan Hadramut'a kadar seyahet 
edebilecek, bu arada Allah’tan başka korkacağı hiç kimse olmaya¬ 
caktır.” 

Bu ümitsizlik bezginlik halini sabra dönüştürmek için Allah mü¬ 
minlere şöyle der: "Hiç kimse sadece sözle iman ettiğini söyleyerek 
va'dettiğimiz dünya ve ahiret nimetlerine layık olamaz. Bilakis iman 
ettiğini söyleyen herkes, söylediğinin doğruluğunu ispatlaması için 
bir dizi deney sınavdan geçirilir. Va'dettiğimiz cennet bu kadar ucuz 
değil, dünyada va'dettiğimiz nimetler de söz ile iman ettiğini söyle¬ 
yen herkese ihsan edilecek kadar değersiz değil, imtihan bunlann 
ön-şartıdır. Bizim uğurumuzda zorluklara katlanmalı, mal ve can 
kaybı yaşanmalı, tehlikelere, engellere ve felaketlere göğüs germek¬ 
siniz; siz hem korku hem de (dünyaya karşı gösterdiğiniz) aç gözlü¬ 
lükle imtihan olunacaksınız. Sizin için değerli olan her şeyi bizim n- 
zamız için feda etmeli, bizim yolumuz için bütün zorluklara katlan¬ 
malısınız. İşte ancak o zaman gerçekten iman edip etmediğiniz açığa 
çıkar.” Kuranda, müslümanlann zorluklar ve güçlüklerle karşı 
karşıya kaldıkları, korku ve dehşete kapıldıkları her durumda he¬ 
men hemen aynı şeyler tekrarlanır. Hicretten sonra, Medine'deki ilk 
dönemde müslümanlann ekonomik zorluklar, dış tehlikeler ve içte 
yahudilerin ihaneti gibi büyük meselelerle karşı karşıya bulunduk¬ 
ları bir sırada Allah onlara şöyle seslenmiştir: 

"Yoksa siz, sizden öncekilerin durumu başınıza gelmeden cennete gi¬ 
receğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş, öyle 
sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve onunla birlikte inananlar: "Al¬ 
lah'ın yardımı ne zaman?" demişlerdi." (Daha sonra onlara şu müjde 
verilmişti.) "İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır." (Bakara: 214) 

Aynı şekilde Uhud'dan sonra da müslümanlar bir keder ve üzün¬ 
tü dönemi ile karşı karşıya kaldıklarında onlara şöyle denmiştir: 

"Yoksa siz hiçbir denemeye tabi tutulmadan cennet'e gireceğinizi mi 
sandınız? Allah henüz içinizden hayatlannı O'nun yoluna verecekleri ve 
O'nun yolunda sabredecekleri seçip ayırmadı." (Al-i İmran: 142) 

Al-i imran- 179, Tevbe-16 ve Muhammed-31 de de hemen hemen 
aynı şeyler söylenmektedir. Allah bu ayetlerde müslümanlara, imti¬ 
hanın, temiz ile pisin ayrıldığı bir ateş ocağı, mihenk taşı olduğunu 
söylemektedir. Pis olan, Allah tarafından bir kenara bırakılacak, te¬ 
miz olan ise seçilecek ve Allah onu sadece samimi müminlerin ha- 

• 
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kettiği nimetlerle şereflendlrecektlr. 
2. Yani. “Bu sadece sizin tecrübe ettiğiniz yeni bir şey değildir. Aynı 

şey daha önceden de hep vaki oluyordu. Kim iman ettiğini söylemiş¬ 
se. imtihan ve zorluklardan geçmek zorunda bırakılmıştır. Diğerleri¬ 
ne imtihansız hiçbir şey verilmediğine göre, siz de sadece iman ettiği¬ 
nizi söyleyerek mükafatlandırılıp nimeta kavuşturulacak özel bir 
topluluk değilsiniz." 

3. "Elbette Allah doğruları bilecek, yalancıları da bilecektir." Bu du¬ 
rumda şöyle bir soru yöneltilebilir: “Allah doğru söyleyenin doğrulu¬ 
ğunu. yalancının da yalanını bildiği halde neden insanları bunu an¬ 
lamak için imtihan etme gereğini duyuyor?" Bu sorunun cevabı şu¬ 
dur: Bir kimse potansiyel olarak varolan yetilerini pratikte kullan¬ 
madıkça. adalet gereği o kimse ne ceza ne de mükafat hakedemez. 
Mesela bir adam güvenilirlik, diğeri ise güvenilir olmama yetenekle¬ 
rine sahiptir. İkisi de denenmedikçe ve biri güvenilirliğini diğeri ise 
bunun yokluğunu pratikte göstermedikçe. Allah'ın sadece gaybi bil¬ 
gisine dayanarak, birisinin güvenilirliği, diğerinin ise bu özelliğin 
yokluğu nedeniyle mükafatlandırılması veya cezalandırıması Al¬ 
lah'ın adaletine yakışmaz. O halde Allah'ın insanların yetenekleri ve 
gelecekteki davranışları ile ilgili bilgisi. İnsanlar sahip oldukları bu 
yetileri pratikte uygulamadıkça adaletin gereklerinin yerine getiril¬ 
mesi için yeterli olmaz. Allah katında adalet bir adamın hırsızlık yap¬ 
ma veya çalma eğilimi olduğu konusundaki bilgiye değil, o adamın 
gerçekten bir hırsızlık yapıp yapmadığı konusundaki bilgiye daya¬ 
nır. Aynı şekilde Allah, bir insanın samimi bir mümin ve kendi yo¬ 
lunda büyük bir savaşçı olma potansiyel ve yeteneği konusundaki il¬ 
mi nedeniyle nimet ve mükafatlar ihsan etmez. Bu nimet ve müka¬ 
fatlar ancak o kimse bir mümin ve Allah yolunda cesur bir savaşçı ol¬ 
duğunu amel ve davranışlarıyla ispat ederse söz konusu olur. İşte 
bu nedenle ayetteki kelimeleri: “Allah muhakkak bilecek” diye tercü¬ 
me ettik. 

4. Bu ifade. Allah’a isyan eden herkesi kastedebilir. Fakat burada 
özellikle İslâm'a düşmanlıkta ve müslüman olanlara işkence yap¬ 
makta başı çeken Velid bin Muğire. Ebu Cehil. Utbe bin Şeybe. Ukbe 
bin Ebi Muayt ve Hanzala bin Vâil gibi Kureyş'in ileri gelenleri kaste¬ 
dilmektedir. Konunun akışı da. müslümanlan imtihan ve denemele¬ 
re sabırla karşı koymaya teşvikten sonra, müminlere işkence eden 
bu kafirlerin de azarlanıp uyarılmasını gerektirmektedir. 

5. Bu “... Bizim yakalamamızdan kurtulacaklarını mı sandılar?” 
anlamına da gelebilir. Ayetteki “ - " kelimesi şu iki anlama da 
gelebilir: 1) “Bizim dileğimiz (yani Rasûlümüzün görevini başarıyla 
sonuçlandırması) boşa çıkacak ve onların dilediği şey (yani Rasûlü¬ 
müzün görevinin engellenmesi) başarıyla sonuçlanacak." 2) “Biz on¬ 
ları aşırılıklarından dolayı cezalandırmak istediğimizde, onlar biz¬ 
den kaçıp kurtulabilirler." 
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5 Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Allah'ın (tesbit etti¬ 
ği) süresi yaklaşarak-gelmektedir.5 6 O, işitendir, bilendir.7 

6 Kim cihad ederse, yalnızca kendi nefsi için cihad etmiş olur.8 9 Hiç 
şüphe yok Allah, alemlerden müstağnidir.10 

7 İman edip salih amellerde bulunanlar ise; biz hiç şüphesiz onların 

kötülüklerini örteceğiz ve hiç şüphesiz onlara yapmakta olduklarının en 
güzeliyle karşılık vereceğiz. 

8 Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tav¬ 

siye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak koşman 

için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat et¬ 
me.1 1 Dönüşünüz banadır. Artık yapmakta olduklarınızı size ben haber 
vereceğim.12 

9 İman edip salih amellerde bulunanlar ise; biz elbette onları salihlc- 
rin arasına katacağız. 
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AÇIKLAMA 

6. Yani, “Ahiret hayatına inanmayan, yaptıklarından hiç kimseye 
hesap vermeyeceğini ve hesap, ceza sorumluluk gibi şeylerin var ol¬ 
madığını düşünen bir kimsenin durumu farklıdır. O hiçbir şeye al¬ 
dırmayıp dilediği gibi davranabilir, çünkü beklentilerinin tersi çıktı¬ 
ğında sonuçlara kendisi katlanmak zorundadır. Fakat bir gün 
Rab'leriyle karşılacaklannı ve amellerine göre ceza ve mükafat göre¬ 
ceklerini bilip bunu bekleyenler, ölümün çok uzak olduğunu düşü¬ 
nüp aldanmamalıdırlar. Tam tersine ölümün çok yakın ve deneme 
için verilen sürenin sona ermek üzere olduğunu düşünmelidirler. 
Bu nedenle ahirete inananlar, ahirette saadete ermelerini sağlaya¬ 
cak ne varsa yapmalıdırlar, önlerinde uzun bir hayat olduğu gibi 
asılsız bir inanca dayanarak, kendilerini ıslah etme işlemini sürekli 
tehir etmemelidirler.” 

7. Yani, “Önüne çıkarülıp hesap verecekleri Allah, olanlardan ha¬ 
bersiz değildir. O herşeyi işitir, herşeyi bilir ve onlarla ilgili hiçbir şey 
Allah'a gizli değildir.” 

8. "Mücahede" kelimesi, bir düşmanla savaşmak, ona karşı elin¬ 
den gelen çabayı göstermek anlamına gelir. Belirli düşmana işaret 
edilmediğinde ise kelime çok yönlü bir savaşı ifade eder. Bir mü¬ 
minin bu dünyada yapması gereken savaş işte bu niteliktedir. Mü¬ 
min, her an kendisini doğru yolda karşılaşacağı kayıplarla korkutan 
ve bâtıl yollann zevk ve çıkarlan ile kandıran şeytanla savaşmak zo¬ 
rundadır. Mümin, kendisini arzularının esiri yapmak isteyen kendi 
nefsi ile de savaşmak zorundadır. Bu cephe evden başlayıp, dalga 
dalga çevreye yayılır. Mümin, inançları, düşünceleri, ahlâk, örf ve 
adetleri, kültür ve ekonomileri İslâm'a ters düşen insan gruplarıyla 
savaşmak durumundadır. O. Allah a itaatten bağımsız hükümler 
uygulayan ve iyiyi değil kötüyü yüceltip geliştirmeye çalışan kişi ve 
kurumlarla da savaşmalıdır. Bu savaş, bir veya iki günlük değil, 
ömür boyu, gece ve gündüz her an sürecek bir savaştır. Ve bu, savaş 
alanında yapılacak bir çarpışma değil, hayatın her cephesinde yapı¬ 
lacak olan bir savaştır. Hz. Haşan Basri (r.a) bu konuda şöyle demiş¬ 
tir: “İnsan hiç kılıç kullanmaksızın bile Allah yolunda cihad edebi¬ 
lir.” O gerek yurdunda gerekse tüm dünyada, ideolojileri, ahlâklan, 
eğilimleri, adetleri, yaşam şekilleri ve sosyal ve ekonomik ilkeleri 
kendi inancı ile çatışma halinde olan tüm insanlarla da savaşmak 
zorundadır. 

9. Yani, “Allah, ilahlığını kurmakta ve devam ettirmekte size muh¬ 
taç olduğu için değil, kendinizi geliştirip ilerlemeniz için size cihadı 
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emretmektedir. Ancak bu yolla kötülükleri silip hak yola tabi olabi¬ 
lirsiniz. Ancak bu yolla yeryüzünde iyiliğin şahitleri olmanızı ve ahi- 
rette Allah'ın Cennet ini haketmenizi sağlayacak güç ve yetenekleri 
geliştirebilirsiniz. Böyle bir savaşa (cihada) katlanarak Allah a bir 
iyilik yapmış olmuyorsunuz, bilakis sadece kendi kendinize iyilik ve 
yardımda bulunmuş oluyorsunuz." 

10. "İman", Allah'ın Rasûlu nün ve bu Kitab ın davet ettiği şeylerin 
tümüne birden inanıp kabul etmek demektir. "Salih işler" de Allah ve 
Kasülu nün gösterdiği yol uyarınca yapılan işlerdir. Kalbin ve zihnin 
yaptığı salih iş, insanın düşüncesinin, fikirlerinin ve niyetlerinin 

doğru ve temiz olmasıdır. Dilin yaptığı salih iş. insanın kötü şeyleri 
konuşmaktan çekinmesi, söylediklerinin doğru, adil ve gerçek olma¬ 
sıdır. Diğer organların, el ve ayakların yaptığı salih iş ise, tüm haya¬ 
tın Allah'a ibadet ve O nun hükümlerine ve emirlerine itaatla geçiril¬ 
mesidir. Burada iman etmenin ve salih amel işlemenin iki güzel so¬ 
nucuna değinilmektedir: 1) O insanın kötülükleri silinecek: 2) Ona 
yaptıklarına karşılık hakettiğinden daha güzel bir mükâfatla karşı¬ 
lık verilecektir. 

Kötülüklerin silinmesi birçok anlama gelebilir: 1) Kişinin iman et¬ 
meden önce işlediği tüm günahlar affolunacaktır: 2) Kişinin iman et¬ 
tikten sonra, isyan etmek amacıyla değil sadece zayıflığı nedeniyle 
işlediği hatalar, salih amelleri nedeniyle gözardı edilecektir: 3) Kişi 
iman ve doğruluk yolunu seçer seçmez, otomatik olarak kendisini ıs¬ 
lah edecek ve birçok zayıflıklar ondan uzaklaşacaktır. 

"Onlan yaptıklanmn cn güzeli ile mükâfalandıracağız." cümlesi iki 
anlama gelir: 1) İnsana işlediği amellerin en güzelleri esas alınarak 
mükâfat verilecektir, 2) Ona işlediği amellere karşılık hakettiği 
mükâfattan daha fazla ve güzeli ile karşılık verilecektir. Bu noktaya 
Kur'an'ın başka yerlerinde de değinilmiştir. Mesela Enam Suresi 

160. ayette şöyle buyurulmaktadır: “Kim iyilikle, güzellikle gelirse, 
ona on katı vardır." Kasas Suresi 84. ayette: "Kim bir iyilik getirirse 
ona daha iyisi verilir." Nisa Suresi 40. ayette de: ‘ Allah zerre kadar 
haksızlık etmez. Zerre mitan bir iyilik olsa onu kat kat yapar ve kendi 
katından mükâfat verir." buyurulmaktadır. 

11. Müslim, Tirmizi, Ahmed, Ebu Davud ve Neseı'ye göre bu ayet 
Sa’d ibn Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Sa'd, İslâm'ı kabul et¬ 
tiğinde 18-19 yaşlarındaydı. Süfyan bin Umeyye (Ebu Sufyan'ın ye- 
ğeni)'nin kızı olan annesi Hamne onun müslüman olduğunu öğre- 
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nince şöyle dedi: “Sen Muhammed'den vazgeçmedikçe ne yemek yi¬ 
yeceğim, ne su içeceğim, ne de gölgede oturacağım. Allah'ın gönder¬ 
diği emirlere göre de annenin hakkı çok büyüktür. Eğer sen bana is¬ 
yan edersen, aynı zamanda Allah'a da isyan etmiş olursun." Hz. Sa'd 
(r.a) çok üzülmüştü, gelip bütün olanları Hz. Peygambere (s.a) an¬ 
lattı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Mekke'nin ilk dönemlerinde 
İslâm’ı kabul eden diğer gençler de herhalde aynı buna benzer bir 
durumla karşı karşıya kalıyorlardı. Bu nedenle aynı konu Lokman 
Suresi 15. ayette de daha sert bir şekilde vurgunlanmaktadır. 

Ayetin vurgulamak istediği nokta şudur Allah'ın yarattıkları ara¬ 

sında anne-babanın haklan en üst seviyededir. Fakat anne-baba ki¬ 
şiyi şirke zorlarlarsa, onlara itaat edilmemelidir. "Eğer her ikisi seni 
şirke zorlarlarsa,ifadesi, daha az bir baskı veya ikisinden sadece 
birisinin baskısından da aynı şekilde reddedilmesi gerektiğini vur¬ 
gular. "Hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi" ifadesi de dikkate de¬ 
ğer. Bu anne-babaya itaat etmemek için sağduyulu bir sebep oluştu¬ 
rur. Anne-baba, çocuklarının kendilerine hizmet etme, saygı göster¬ 
me ve helâl şeylerde itaat etmeleri konusunda mutlak haklara sa¬ 
hiptirler. Fakat onların bir kişiyi körü körüne, gerçeklerden habersiz 
bir şekilde itaate zorlama haklan yoktur. Bu nedenle bir kimsenin, 
sadece anne-babasının dini olduğu için, onlann dinine tabi olması¬ 
nın hiçbir sebebi yoktur. Eğer çocuklar, anne-babalannın bâtıl bir 
dine tabi olduklannı farkederlerse, o dinden yüz çevirmeli, hak dine 
tabi olmalı ve anne-baba her türlü baskıyı uygulasa da bâtıl olduğu¬ 
nu anladıklan o yanlış yolu takip etmemelidirler. Durum, anne-ba¬ 
ba söz konusu olduğunda böyle olunca, diğer insanlara karşı da 
böyle olmalıdır. Doğru yolu takip ettiğinden emin olunmadığı müd¬ 
detçe hiçkimse itaat edilip yolundan gidilmeye layık değildir. 

12. Yani, “Dünyadaki ilişkiler ve bunların gerekleri, bu dünya ile 
sınırlıdır. En sonunda çocuklar da, anne-babalar da yaratıcılarına 

dönmek zorundadırlar ve O nun huzurunda herkes ancak kendi ki¬ 
şisel sorumluluklarından hesap verecektir. Eğer anne-baba çocuk¬ 
larını yanlış yola şevketti ise, bundan sorulacaktır. Eğer çocuklar 
anne-babaları istediği için sapıklığı kabul ettilerse, cezalandırıla¬ 
caklardır. Eğer çocuklar doğru yola uyup, anne-babanın meşru 
haklarına saygı gösterdilerse fakat anne ve baba kendi sapıklıkları¬ 
na ortak olmadıkları için çocuklarına kötü davrandılarsa, o zaman 
anne-baba Allah'ın azabından kurtulamayacaktır.” 
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© ûuiL-jı 

10 İnsanlardan öylesi vardır ki, ''Allah’a iman ettik" der;13 fakat Allah 
uğruna eziyet gördüğü zaman, insanların (kendisine yönelttikleri işken¬ 
ce ve) fitnesini Allah’ın azabıymış gibi sayar;14 ama Rabbinden 'bir yar¬ 
dım ve zaferi gelirse, andolsun: "Biz gerçekten sîzlerle birlikteydik" de¬ 
mektedirler.1’ Oysa Allah, âlemlerin sinelerinde olanı daha iyi bilen de¬ 
ğil midir? 

AÇIKLAMA 

13. Konuşmacı tekil olduğu halde çoğul zamiri kullanır ve “inan¬ 
dık" der. İmam Razi bu konuda çok ince bir noktaya değinmiştir, 
imam Razi. bir münafığın her zaman müminlerden sayılmak isten¬ 
diğini ve imanından sanki diğerleri gibi gerçek bir müminmiş gibi 
bahsettiğini söyler. Bu münafığın durumu, iyi bir savaş ortaya ko¬ 
yup düşmanlan sürüp götüren bir ordu ile savaş alanına çıkan kor¬ 
kak bir askerin durumu gibidir. Böyle bir asker savaşa hiç katkıda 
bulunmamış olabilir, fakat evine döndüğünde sanki savaşın en bü¬ 
yük kahramanlanndan biri imiş gibi “İyi bir savaş ortaya koyduk ve 
düşmanı sürüp çıkardık" der. 

14. Yani, “Allah ın azabından korkularak nasıl küfür ve günahlar¬ 
dan sakınılırsa, bu adam da insanlann işkencelerinden korkarak 
iman ve iyilikten sakınıp kaçar, iman ettikten sonra kafirlerin teh¬ 
ditleri. hapsetmeleri ve işkenceleri ile karşı karşıya kalınca, küfrü 
nedeniyle, Allah ın, öldükten sonra cehennemde vereceği ceza ve 
azabın bundan daha şiddetli olamayacağını düşünür. Bu nedenle 
zamanı gelince öte dünyadaki cezasını çekmeye ve bu dünyadaki 
azaptan kurtulup kolay bir hayat sürmek için imandan vazgeçip ka¬ 
firlere katılmaya karar verir." 
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15.Yani, “Bugün o bedenini kurtarmak için kafirlere katılmış ve 
Allah’ın dinini yüceltme yolunda bir diken batmasına katlanmaya 
bile vaztr olmadığı için müminleri bırakmıştır. Fakat Allah, kendi yo¬ 

lunda mallarıyla ve canlanyîa savaşanlara zafer ihsan ettiğinde, 
kimse zaferin meyvelerinden payını almak için ortaya çıkacak ve 
müslümanlara: “Kalplerimiz sizinleydi; kazanmanız için dua ettik; 

sizin göreve bağlılığınızı ve fedakârlıklarınızı takdir ettik” diyeceler- 
dir.” 

Burada, dayanılmaz işkence, zarar ve aşın korku anında samimi 
bir kalple imanında sabit kalmak şartıyla kişinin İslâm’dan döndü¬ 
ğünü ilan etmesine izin verildiğine dikkat edilmeledir. Fakat baskı 
anında hayatını kurtarmak için İslâm dan döndüğünü söyleyen sa¬ 
mimi bir müslümanla, ideolojik olarak İslâm'ın doğru bir din oldu¬ 
ğuna inanan, fakat iman yolunda karşılaşılan tehlike ve güçlükleri 
görünce kafirlere katılan bir fırsatçı arasında çok büyük bir fark var¬ 
dır. Görünüşte birbirlerinden pek farklı değildirler, fakat onlan deği¬ 

şik kutuplara yerleştiren farklı nokta şudur: Baskı anında İs¬ 
lâm’dan döndüğünü söyleyen samimi müslüman, Islâm'a sr J -ce 
ideolojik olarak bağlı olmaya devam etmekle kalmaz, aynı zamanda 

pratikte hisleri de her zaman Islâm ve müslümanlar tarafında olma¬ 
ya devam eder: Onların başansını savunur, yenilgisine üzülür. Bas¬ 

kı altında bile müslümanlarla işbirliği yapma konusundaki her fır¬ 
satı değerlendirmeye çalışır, düşmanların zincirleri bir miktar gev¬ 
şediğinde iman kardeşleri ile birleşme çareleri aramaya başlar. Bu¬ 
nun aksine fırsatçı, iman yolunun uyulması zor bir yol olduğunu ve 
Islâm'ın yanında yer aldığında karşılaçağı dezavantajların, küfrün 
yanında yeraldığında karşılaşacaklarından daha fazla olduğunu 
farkederse, kişisel emniyeti ve dünyevi çıkarları için Islâm'dan ve 
müslümanlardan yüz çevirip kafirlerle dostluklar kurar ve kendi çı¬ 
karları için imana apaçık ters ve müslümanlara zararlı olduğu halde 
kafirlere her tür yardım ve hizmeti yapmaya hazır olur. Fakat aynı 
zamanda, Islâm’ın gelecekte bir gün kazanabileceği ihtimaline de 
gözlerini kapamaz. Bu nedenle ne zaman müminlerle bir konuşma 
fırsatı ele geçirse, ileride zamanı gelince sözlerinin fayda sağlayabil¬ 
mesi için, müslümanlann fikir ve inançlarını kabul ettiğini, fedakâr¬ 

lıklarını takdir ettiğini söyler. Kuran ın başka bir yerinde yine mü¬ 

nafıkların bu çıkarcı davranışlarına şöyle değinilmiştir: “Münafıklar 
sizi yakından gözetleyip durmaktadırlar. Eğer size Allah tarafından 
bir fetih gelirse: “Biz de sizinle beraber değil miydik?” derler. Eğer sa¬ 
vaşta kafirler üstün gelirse "Biz size üstünlük sağlayıp, sizi mümin¬ 
lerden korumadık mı?" derler." (Nisa, 141) 
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î 1 Allah muhakkak iman edenleri de bilmekte ve muhakkak müna¬ 

fıkları da bilmektedir.16 

12 Küfre sapanlar, iman etmekte olanlara dedi ki: "Siz bizim yolumu¬ 

zu izleyin, sizin hatalarınızı biz yüklenelim."17 Oysa kendileri, onların 

hatalarından hiç bir şeyi yüklenecek değiller.18 Gerçekten onlar, elbette 

yalancılardır. 

13 Şüphesiz onlar, hem kendi yüklerini, hem de kendi yükleriyle bir¬ 

likte başka yükleri de yüklenecekler19 ve kıyamet günü, düzüp uydur¬ 

makta olduklarına karşı sorguya çekileceklerdir.20 

14 Andolsun, biz Nuh'u kendi kavmine (peygamber olarak) gönder¬ 

dik21 o da içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı.22 Sonunda 

onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıver¬ 

di.23 

AÇIKLAMA 

16. Yani, “Allah müminlerin imanının ve münafıkların nifakının 
ortaya çıkması ve kalplerde gizli olanlann açığa çıkması için defalar- 



Cüz : 20 TEFHİMU'L KUR AN 233 

ca imtihan fırsatları öne sürer.” Aynı noktaya Al-i lmran Suresi 179. 
ayette de değinilmiştir. “Allah müminleri, sizin üzerinizde bulundu¬ 
ğunuz şu halde bırakacak değildir. O muhakkak pisi temizden ayıra¬ 
caktır." 

17. Onların anlatmak istedikleri nokta şuydu: “Bir kere, öldükten 
sonra dirilme, ahiret ve hesap günü gibi şeylerden bahsetmek tama¬ 
men anlamsız. Fakat insanlann yaptıklarından hesap verecekleri 
bir öte -dünya olduğunu kabul etsek bile, biz sizin cezanızı, vs. yük 
leneceğimize dair size söz veriyoruz. Bu nedenle bizi dinlemeli, bu 
yeni inançtan vazgeçmeli ve atalarımızın dinine dönmelisiniz.” Riva¬ 
yet edilen hadislere göre Kureyş'in ileri gelenlerinden birçoğu baş- 
langıçta İslâmî kabul eden kimselere böyle tavsiyelerde bulunuyor¬ 
lardı. Hz. Ömer müslüman olduğunda, Ebu Süfyan ve Harb bin 
Umeyye bin Hedef, ona gelip aynı şeyleri söylemişlerdi. 

18. Yani, "Bir kimsenin, Allah huzurunda, başka birisinin yükünü 
yüklenmesi ve böylece asıl günahı işleyeni cezadan kurtarması 
mümkün değildir, çünkü orada herkes kendi yaptıklarının hesabını 
verecektir. “Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü yüklen¬ 
mez." (Necm: 38) Fakat böyle olabileceğini kabul etsek bile, kafirleri 
cezalandırmak için alev alev yanıp hazır bekleyen cehennemi görün¬ 
ce, hiçkimse dünyada verdiği sözünde durmak amacıyla: "Ya Rabbi, 
bu adamı bağışla ve Cennet'e gönder; o benim tavsiyem üzerine sa¬ 
pıttı; ben hem onun, hem de benim inkârımız için cezamı çekmek 
üzere cehennemde yanmayı kabul ediyorum." demek cesaret ve cü¬ 
retini gösteremeyecektir." 

19. Yani, Onlar her ne kadar başkalarının günahlarını yüklenme- 
yeceklerse de , iki katı bir azap yüklenmekten kurtulamayacaklar¬ 
dır. Birincisi kendi sapıklıklarının sorumluluğu, İkincisi ise önderlik 
edip saptırdıkları kimselerin yükü. Bu durum bir örnekle açıkça an¬ 
laşılabilir. Bir kimse hırsızlık yapar, bir başkasına da bu işte kendi¬ 
sine yardım etmesini teklif eder. Eğer teklif ettiği kimse de hırsızlıkta 
rol almışsa, hiç bir hakim, suçu başkasının teşrikiyle işledi diye onu 
serbest bırakmaz. Her ne olursa olsun o yaptığı hırsızlık nedeniyle 
cezalandırılacaktır; adalete dayanan hiç bir kanuna göre onu ser¬ 
best bırakıp, onun yerine ilk önce onu hırsızlığa teşrik eden kişiyi ce¬ 
zalandırmak adil ve haklı bir karar değildir. Bununla birlikte birinci 

hırsız iki suç nedeniyle cezalandırılacaktır: Birincisi hırsızlık yap- 
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mak, İkincisi kendisinin yanısıra bir başkasını da hırsız olmaya teş¬ 
vik etmek. Bu ilke Kur an in bir başka yerinde de şöyle ifade edilmiş¬ 
tir. “ Onlar kıyamet günü hem kendi veballerini tam olarak yüklenir¬ 
ler, hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin veballerinden bir kıs- 
01101.'* (Nahl: 25) Aynı ilke Rasulûllah ın (a.s) şu hadisinde de ortaya 
konmaktadır: ‘‘Başkalarım doğruluğa çağıran kimseye kendisine 

uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onlann seva¬ 
bından da hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona 
uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların 
günahlarından hiçbir şey eksilmez. " (Müslim) 

20. "Uydurdukları şeyler": kafirlerin şu sözleriyle ifade etmek iste¬ 
dikleri tüm gerçek dışı şeyleri kapsar: “ Bizim yolumuzdan gidin, o 
zaman biz sizin bütün günahlannızı yükleneceğiz. ” Aslında kafirler 
bu sözü, şu iki varsayıma dayandırmaktadırlar: 1) Kendi tabi olduk¬ 
ları şirke dayalı inanç doğrudur ve Hz. Muhammed in (s.a) iddia ettiği 
tevhid inancı yanlıştır. Bu nedenle reddedilmesinde bir beis yoktur. 
2) öldükten sonra dirilme yoktur ve bir müslümanı küfürden alıko¬ 

yan ahiret inancı asılsızdır. Bu zanlara dayanarak kafirler müminle¬ 
re şöyle bir tavsiyede bulunuyorlardı: * Tamam eğer siz küfrün bir 
günah olduğunu ve günahtan hesaba çekileceğiniz bir ahiretin va¬ 
rolduğuna inanıyorsanız, biz sizin bu günahınızı üzerimize almayı 
kabul ediyoruz. Bunu bize bırakın ve Muhammedin dininden vazge¬ 
çip atalarınızın dinine dönün.” Bu teklifte iki yanlış nokta daha ye- 
ralmaktadır: 1) Başkasının teşrikiyle bir suç işleyen kimsenin tama¬ 
men sorumluluklanndan uzak olduğuna ve tüm sorumluluğun o 
suça teşrik edene ait olduğuna ilişkin inançları; b) Kıyamet gününde 
kendi teşvik ve tavsiyeleri nedeniyle yoldan çıkanların sorumluluğu¬ 
nu gerçekten üzerlerine alabileceklerine dair verdikleri asılsız vaad. 
Çünkü kıyamet günü geldiğinde ve beklentilerinin aksine cehenne¬ 
mi gördüklerinde, kendi küfürlerinin cezasını ve dünyada yanlış yo¬ 
la düşürüp saptırdıkları kimselerin günahlarının tümünü yüklen¬ 
meye hiç de hazır olamayacaklardır. 

21. Karşılaştırma için bkz. Al-i İmran: 33-34, Nisa: 163, En am: 84, 
Araf: 59-64, Yunus: 71-73, Hud: 25-48, Enbiya: 76-77, Müminun: 
23-30, Furkan: 37, Şu'arâ: 105-123, Saffat: 75-82, Kamer: 9-15, 
Hakka: 11-12, Nuh: (surenin tümü). 

Bu kıssalann burada niçin anlatıldığını anlayabilmek için sure- 
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nin ilk ayetlerini gözöniinde bulundurmalıyız. Orada, bir taraftan 
kafîrle’.ıe: “Biz sizden önceki bütün kafirleri de imtihana çektik" den¬ 
miş, diğer taraftan bu günahkâr kafirler: "Bizden kaçıp sıvışabiîece- 
ğinizi sanarak aldanmayın," diye uyarılmışlardı. İşte bu iki noktayı 
vurgulamak amacıyla burada bu tarihî kıssalar anlatılmaktadır. 

22. Bu. Hz. Nuh'un (a.s) 950 yıl yaşadığı anlamına değil, onun pey¬ 
gamber tayin edilmesinden Tufan’a kadar 950 yıl boyunca gü¬ 
nahkâr halkını ıslah etmeye çalıştığı ve bu kadar uzun bir süre iş¬ 
kencelere maruz kaldığı halde cesaretini yitirmediği anlamına gelir. 
Kıssanın burada anlatılış amacı da budur. Müminlere şöyle den¬ 
mektedir: “Siz kafir düşmanlarınızdan en fazla 6-7 yıldır işkence ve 
baskılar görüyorsunuz. Dokuzyüzelli yıl boyunca sürekli zorluk ve 
işkencelere cesaretle göğüs geren kulumuzun sebat, kararlılık ve 

sabrını bir düşünün!" 

Kuran ve Kitab-ı mukaddes, Hz. Nuh'un (a.s) yaşı hakkında ihti¬ 
laf eder. Kitab-ı mukaddes Nuh'un (a.s) 950 yıl yaşadığım söyler. Tu¬ 
fan vuku bulduğunda 600 yaşındaydı ve Tufan'dan sonra üçyüzelli 
yıl daha yaşadı. (Tekvin, 7:6 ve 9:28-29). Fakat Kuran a göre Hz. 

Nuh (a.s.) en azından bin yıl yaşamış olmalı, çünkü dçkuzyüzelli yıl 
onun Tufandan önce peygamber olarak görevini ifa etmekle geçirdi¬ 
ği dönemdir. Tabii ki olgunluğa eriştikten sonra peygamber tayin 
edilmiş ve Tufandan sonra da bir müddet yaşamış olmalıdır. Bazıla¬ 
rına göre bu kadar uzun bir hayatın kabul edilmesi imkânsızdır. Fa¬ 
kat Allah’ın yarattığı şu dünyada garip olaylar seyrek değildir. İnsan 
nereye baksa O nun kudretinin olağanüstü işaretlerine şahit olur. 
Bazı olayların veya şeylerin hep belli bir şekilde ve her zamankinden 
farklı bir şekilde meydana gelemeyeceğini göstermez. Bu faraziyeleri 
kırmak için evrenin her tarafında her tür yaratıkta meydana gelmiş 
bir sürü olağanüstü olaylar listesi vardır. Aslında Allah’ın herşeye 
kadir olduğu konusunda apaçık bir fikre sahip olan bir kimse, ölü¬ 
mü ve hayatı yaratan Allah'ın birisine bin veya daha fazla yıl hayat 

bahşetmesinin imkânsız olduğu şeklinde bir yanlış fikre sahip ola¬ 
maz. Gerçek şu ki, insan kendi istek ve dileğiyle bir an bile yaşaya¬ 

maz, fakat Allah dilerse onu dilediği kadar uzun süre yaşatabilir. 

23. Yani, onlar hâlâ zulüm ve günahlarında ısrar ederlerken Tufan 
meydana geldi. Eğer onlar Tufan dan önce ondan vazgeçmiş olsalar¬ 
dı, Allah onlara bu azabı göndermezdi. 
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15 Böylecc biz onu da, gemi halkını da2’ kurtardık ve bunu alemlere 
bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış oldu.2;> 

16 İbrahim de;26 hani kavmine demişti ki: "Allah'a kulluk edin ve 
O'ndan korkup-sakının,27 eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlı¬ 
dır." 

1 7 "Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara topmakta ve birta¬ 
kım yalanlar uydurmaktasınız.28 Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka tap¬ 
makta olduklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse nzkı 
Allah’ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na 
döndürüleceksiniz."29 

AÇIKLAMA 

24. Yani, Nuh'a (a.s) inanan ve Allah itirafından gemiye binmeleri¬ 
ne izin verilenler. Bu konu Hud Suresi 40. ayette şöyle anlatılmakta¬ 
dır: “Emrimiz gelip et-Tennur kaynamaya başlayınca: "Her cinsten 
birer çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk ço¬ 
cuğunu ve inananları gemiye bindir.” dedik. Pek az kimse onunla 
birlikte inanmıştı." 

25. Şu anlama da gelebilir: “Bu korkunç cezayı veya büyük olayı 
sonraki nesiller için bir uyan işareti yaptık." Fakat olayın burada ve 
Kamer Suresi nde anlatılışından asıl ibret unsurunun, asırlarca da¬ 
ğın tepesinde kalan ve insanlara gemiyi dağın tepesine kadar çıkar¬ 
tacak denli büyük bir Tufan ın vukubulduğunu sürekli hatırlatan, 
geminin kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Kamer Suresi 13-15. ayet¬ 
lerde şöyle buyurulmaktadır: "Nuh'u tahtadan yapılmış, mıhla ça¬ 
kılmış bir şeye (gemiye) bindirdik. İnkâr edilmiş olan Nuh'a mükâfat 
olarak verdiğimiz gemi nezaretimiz altında yüzüyordu. And olsun ki 



Cüz : 20 TEFHIMU'L KUR AN 237 

Biz, o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Öğüt akın yok mudur?” 
lbn Cerir, Kamer Suresinin bu ayetine yazdığı tefsirde, Katade'ye 

dayanarak sahabeler döneminde müslümanlann Cezire'ye gittikle¬ 
rinde Cudi dağı üzerinde gemiyi gördüklerini söyler. (Başka bir hadi¬ 
se göre Bâkirvâ yakınlarında). Günümüzde de zaman zaman gazete¬ 
lerde gemiyi araştırmak için girişimlerde bulunulduğuna, Ağn Dağı 
üstünden uçarken uçakların birçok kez gemiye benzer şeyler gör¬ 
düklerine dair haberler yeralmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. A'ra- 
fan: 47 ve Hüd an: 46). 

26. Karşılaştırma için bkz. Bakara: 122-141, 258-260, Al-i îmran: 
64-71, En am: 71-82, Hûd: 69-83, İbrahim: 35-41, Hicr: 45-60, Mer¬ 
yem: 41-50, Enbiya: 51-75, Şuara: 69-104, Saffat: 75-113, Zuhruf: 
26-35, Zariyat: 24-46. 

27. Yani, “O na isyan etmekten ve başkalarını O na ortak koşmak¬ 
tan korkup sakının." 

28. Yani, “Siz putlar değil, yalanlar düzüp uyduruyorsunuz. Bu 
putların kendileri birer yalan. Sonra, onların tann-tanrıçalar oldu¬ 
ğunu veya Allah'ın tecessümü, O'nun oğlu, gözdeleri veya O nun ka¬ 
tında şefaatçi olduğuna veya meslek ihsan ettiğine olan inancınız, 
tamamen kendi zan ve arzularınızdan uydurduğunuz yalanlardır. 
Gerçek şu ki, onlar cansız, güçsüz ve becenksiz birer puttan başka 
bir şey değildir. 

29. Bu bir-iki cümlede Hz. İbrahim (a.s) puta-tapıcılığa karşı söy¬ 
lenmesi gereken tüm gerekli şeyleri söylemiştir. Bir kişiyi veya eşyayı 
mabud edinmek için mutlaka bir sebep gereklidir. Böyle bir sebep, o 
kimsenin kişisel mükemmelliği nedeniyle mabud edinilmesi olabi¬ 
lir. Bir diğer sebeb onun insanın yaratıcısı, bu nedenle de insanın 
varoluşu için ona borçlu olması olabilir, üçüncüsü, onun insanın 
rızkını, yaşaması için mutlaka gerekli olan şeyleri, hayatının deva¬ 
mını sağlıyor olmasıdır. Dördüncü bir sebeb, insanın geleceğinin 
onun merhamet ve desteğine dayanıyor olması ve insanın onu kız¬ 
dırmakla kendi geleceğini mahvetmesinden korkmasıdır. Hz. İbra¬ 
him (a.s) bu dört sebepten hiçbirinin puta-tapıcıhğı desteklemediği¬ 
ni, bilakis hepsinin bir tek Allah'a ibadeti gerektirdiğini söylemiştir. 
Onların sadece birer put olduklarını söyleyerek birinci sebebin ol¬ 
madığını göstermiştir. Çünkü bir put kendisinin mabud kabul edil¬ 
mesine sebep teşkil edecek hiçbir mükemmelliğe sahip değildir. 
“Onlan siz uydurup-düzüyorsunuz (yaratıyorsunuz)” diyerek ikinci, 
'Onlar size rızık veremezler” diyerek de üçüncü sebebin olmadığını 
belirtmektedir. Son olarak da "Sonunda Allah'a döndürüleceksiniz.” 
Bu putlara değil demektedir. O halde sizin kaderinizi iyi veya kötüye 
çevirmek onîann değil, sadece Allah'ın elindedir. Böylece Şirk’i ta¬ 
mamen reddettikten sonra Hz. İbrahim (a.s) bir kimseyi mabud 
edinmek için öne sürülen sebeblerin, sadece kendisine hiçbir ortak 
koşmaksızm ibadet edilmesi gereken Allah'a uygun olduğunu açıklı¬ 
ğa kavuşturmuştur. 
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18 "Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de (peygamberlerin 

çağrısını) yalanlamışlardır.30 Peygambere düşen ise, yalnızca apaçık bir 

tebliğdir." 

19 Onlar31 görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra 

onu iade ediyor? Hiç şüphe yok, bu Allah’a göre kolaydır.32 

20 De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl 

başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratma¬ 

yı) da inşa edip-yaratacaktır. Hiç şüphe yok Allah, her şeye güç yetiren- 

dir.33 

21 Dilediğini azablandınr, dilediğine merhamet eder. O'na çevrilip- 

götürüleceksiniz. 

22 Siz yerde de, gökte de (Allah'ı) aciz bırakamazsınız.34 Sizin Al¬ 

lah'ın dışında veliniz yoktur, yardım edeninizde yoktur.35 

AÇIKLAMA 

30. Yani. “Eğer siz benim Tevhid'e davetimi kabul etmez. Rabbinize 
döndürülüp yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz konusundaki me¬ 
sajımı reddederseniz bu yeni bir olay olmayacak. İnsanlık tarihinde 
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bir çok peygamber -Nuh, Hud, Salih (Allah'ın selam ı hepsinin üzeri¬ 
ne olsun) gibi- bundan önce de aynı tebliğleri getirmiş ve kavimleri 
de onları aynı şekilde reddetmişlerdi. Şimdi siz onlann Peygamberle¬ 
re ini, yoksa kendilerine mi zarar verdikleri konusunda hükmümü¬ 
zü verin.” 

31. Buradan itibaren 23. ayetin sonuna kadar olan bölüm, Hz. İb¬ 
rahim (a.s) kıssası arasına sokulan ve Mekkeli müşriklere hitap 
eden bir parantez hükmündedir. Kafirleri uyarmak için anlatılan 
kıssanın araşma bu bölümün sokulmasının anlamı şudur: Onlar iki 
tür sapıklık içindedir. 1) Şirk ve puta-tapıcılık, 2) Ahireti inkâr etme¬ 
leri. Bunlardan birincisi yukarıda anlatıldığı şekilde Hz. İbrahim 
(a.s) tarafından reddedilmişti. İkincisi ise şimdi, Allah tarafından 
buradaki bir iki cümle ile reddedilmektedir. 

32. Yani, “Bir taraftan sayılamayacak kadar çok şey yoktan varo¬ 
luyor. Diğer taraftan her türü ölen üyelerinin yerini doldurmak üze¬ 
re benzer yeni üyeler varolmaya devam ediyor. Müşrikler bunların 
tümünün Allah'ın yapma ve yaratmasıyla meydana geldiğini kabul 
etmişlerdir. Onlar, aynen bugünkü müşrikler gibi Allah'ın yaratıcı 
olduğu gerçeğini inkâr etmemişlerdir. Bu nedenle, ileri sürülen gö¬ 
rüş onlann gerçek olarak kabul ettikleri bir fikre dayandmlmakta ve 
şöyle denmektedir: “Nasıl oluyor da sizin inancınıza göre de her şeyi 
yoktan vareden, eşyayı sadece bir kez değil, ölülerinin yerine ben¬ 
zerlerini getirmek suretiyle gözlerinizin önünde sürekli yaratan Al¬ 
lah'ın, öldükten sonra sizi diriltmeye kadir olamayacağını düşünü¬ 
yorsunuz?" (Aynntılı açıklama için bkz. Nemi an: 80.) 

33. Yani, “Eşyanın gözünüzün önünde Allah'ın marifet ve iktidarı 
ile yaratılıp durduğunu müşahede ettiğinize göre, tekrar yaratma¬ 
lın da aynı marifet ve iktidar ile meydana getirileceğini de iyice anla¬ 
malısınız. Böyle bir şey O'nun kudreti dışında değildir, olamaz 
ca." 

34. Yani, “Nereye kaçarsanız kaçın Allah'ın yakalamasından kur¬ 
tulamazsınız. Yerin derinliklerine de saklansanız, göğün yüksekle¬ 
rine de tumansanız her halükârda yakalanıp Rabbinizin huzuruna 
götürüleceksiniz." Aynı şey insanlara ve cinlere bir meydan okuma 
olarak Rahman Suresinde de ifade edilmiştir: Ey cin ve insan toplu¬ 
lukları! Eğer göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yeti¬ 
yorsa geçin! Ama geçemezsiniz, çünkü o büyük bir güç (sultan) ister. 
(Rahman an: 33) 

35. Yani, “Ne sizin kendinizin Allah'ın yakalamasından kurtulma¬ 
ya gücünüz yeter, ne de dostlarınız, yardımcılarınız ve destekleyici¬ 
leriniz sizi Allah'tan koruyup O nun azabından kurtaracak kadar 
güçlüdürler. Kainatta hiç kimse; şirk ve küfre sapan, İlâhî emirlere 
boyun eğmeyi reddeden, küstahça Allah'a isyanı seçen ve yeryüzün¬ 
de günah ve fitne fırtınaları estiren kimselere arka çıkmaya ve ilâhı 
azabı kendi üzerlerine çekmeye veya Allah'ın mahkemesinde: “Bun¬ 
lar bana uyan kimseler, bu nedenle onlann yaptıkları affedilmeli” 
demeye cesaret edip güç yetiremez.” 
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23 Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı 'yok sayıp küfre sapanlar'; 

işte onlar, benim rahmetimden umut kesmişlerdir36 ve işte onlar, acıklı 

azab da onlanndır. 

24 Bunun üzerine37 kendi kavminin (İbrahim'e) cevabı yalnızca: 

"Onu öldürün ya da yakın" demek oldu.38 Böylece Allah da onu ateşten 

kurtardı.39 Şühesiz bunda, iman etmekte olan bir kavim için ayetler var¬ 

dır.40 

AÇIKLAMA 

36. Yani, "Onların benim rahmetimde hiçbir paylan yoktur ve be¬ 

nim rahmetimden pay alma gibi bir ümit de taşımamalıdırlar. Onlar 

Allah'ın ayetlerini yalanladıklannda, kendi kendilerine Allah ın mü¬ 

minlere yaptığı vaadlerden yararlanma haklanndan vazgeçmişler¬ 

dir. Ahireti inkâr edip bir gün Allah ın huzuruna çıkacakları gerçeği¬ 

ni reddetmeleri sadece, onlann Allah'ın bağışlama ve merhameti ko¬ 

nusunda hiçbir ümit beslemedikleri anlamına gelir. Bundan sonra 

beklentilerinin aksine ahirette gözlerini açtıklarında ve Allah'ın 

ayetlerinin hak olduğunu gördüklerinde, Allah'ın rahmetinden bir 

pay beklemelerinin hiçbir sebep ve anlamı yoktur.” 

37. Buradan itibaren konu tekrar Hz. İbrahim'in (a.s) kıssasına 

döner. 
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38. Yani, onlar Hz. İbrahim'in (a.s) argümanlarından (delillerin¬ 

den) hiçbirine cevap vermediler. Verdikleri tek cevap şuydu: “Hakkı 

söyleyen dili kesin ve bizim hatamıza parmak basıp ondan vazgeç¬ 

memizi söyleyen kişiyi yaşatmayın." "Onu öldürün, yahut ya¬ 

kın" sözleri, bütün kalabalığın Hz. İbrahim'in (a.s) öldürülmesi fikri¬ 

ni paylaştığını göstermektedir. Fakat onlar öldürmenin metodu 

hakkında aynı fikirde değillerdi. Bazı lan öldürülmesi, bazılan da diri 

diri yakılması görüşündeydiler, öyle ki. gelecekte hiç kimse söyledi¬ 
ği şeyin aynısını söylemeye cesaret edemeyecekti. 

39. Bu cümle onlann en sonunda Hz. İbrahim'i (a.s) diri diri yak¬ 

maya karar verdiklerini ve onu ateşe attıklarını göstermektedir. Bu¬ 

rada sadece Allah'ın onu ateşten kurtardığı söylenmektedir: Fakat 

Enbiya Suresi nde Allah'ın şöyle emrettiği belirtilmektedir: "Ey ateş! 

İbrahim'e serinlik ve esenlik ol." (Enbiya: 69) Eğer o ateşe atılmamış 

olsaydı, ateşe serinlik ve esenlik olması için verilen emir anlamsız 

olurdu. Bu, eşyanın bütün özelliklerinin Allah'ın emrine bağlı oldu¬ 

ğunu ve O nun, dilediği zaman dilediği herhangi bir şeyin özelliğini 

değiştirebileceğini ispatlar. Normal olarak her ateş yakıcıdır ve her 

yanıcı şey yanar. Fakat ateşin bu özelliği, kendisinde değildir. Bila¬ 

kis Allah tarafından ona verilmiştir. Ve bu özellik hiçibir şekil *e Al¬ 

lah ı bağlamaz. Ateşin sahibi O’dur. O, her an dilediğinde ateşe yakı¬ 

cılık özelliğinden vazgeçmesini emredebilir. O, her an bir ateş ocağını 

gül bahçesine çevirebilir. Fakat tabiatın akışına ay kın olaylar, çok 

seyrek olarak sadece belirli büyük bir amaç veya sebep uğruna mey¬ 

dana gelirler. Bununla birlikte, bizim günlük hayatımızda alıştığı¬ 

mız doğal görüntüler, hiçbir zaman Allah'ın bunlara bağlı olduğu ve 

"Allah'ın emriyle bile olağanüstü bir olay meydana gelemeyeceği” 
şeklinde bir argüman (delil) teşkil etmezler. 

40. "... Şüphesiz bunda ... ayetler vardır.": Müminler için şunlarda 

ayetler, ibretler vardır: Hz. İbrahim (a.s); ailesinin, kavminin önyargı 

ve inatçılıklarına rağmen, onlan bâtıldan yüz çevirip Hak kı kabul 

etmeleri için teşvik etmeye devam etmiştir. O en acıklı bir şekilde 

ateşte yakılarak cezalandırılmaya hazırlanmıştı, fakat yine de 

Hak tan yüzçevirmedi. Allah, dostu İbrahim'i (a.s) bile sınama ve de¬ 

neylerden geçirmişti. Hz. İbrahim (a.s), Allah'ın kendisi için hazırla¬ 

dığı sınavlardan başanyla geçince, Allah'ın yardımı geldi, hem de öy¬ 

le mucizevî bir şekilde ki, ateş onun için serinlik ve esenlik oldu.” 
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25 (İbrahim) Dedi ki:41 "Siz gerçekten, Allah’ı bırakıp dünya hayatın¬ 

da aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz. Sonra kıya¬ 

met günü, bir kısmınız bir kısmınızı inkâr edip-tanınmayacak ve bir kıs¬ 

mınız bir kısmınıza lanet edeceksiniz.13 Sizin barınma yeriniz ateştir ve 

hiç bir yardımcınız da yoktur." 

26 Bunun üzerine Lût ona iman etti41 ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rab- 

bime hicret edeceğim.40 Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hü¬ 

küm ve hikmet sahibidir."46 

AÇIKLAMA 

41. İbrahim (a.s) bunu, ateşten sağ-selim kurtulduğunda söylemiş 

olmalıdır. 
42. Yani, “Siz topluluk olarak hayatınızı, bir millet olarak sizi birbi¬ 

rinize bağlayan puta-tapıcılık (şirk) temeli üzerine bina ettiniz, Al¬ 

laha ibadet üzerine değil. Çünkü bu dünyada insanlar, doğru olsun 

yanlış olsun herhangi bir inanç etrafında toplanabilirler ve ne kadar 
yanlış ve asılsız olsa da herhangi bir inanç üzerinde yapılan anlaşma 
veya sözleşme, karşılıklı dostluk, akrabalık, kardeşlik ve diğer tüm 

dinî, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik ilişkilerin kurulması için 

bir araç teşkil edebilir. 
43. Yani, “Bü dünyada yanlış bir inanç üzerine bina ettiğiniz toplu¬ 

luk hayatı ahirette devam etmez. Ancak, dünyada iken Allah'a iba¬ 
det, hikmet ve takva üzerine kurulan sevgi, dostluk, birlik, karşılıklı 
sevgi ve saygı ilişkileri orada devam edebilir, küfür, şirk ve sapıklık 
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üz" 'ne bina edilen tüm ilişkiler kesilecek ve tüm sevgiler düşmanlık 
ve nef-ete dönüşecektir. Baba ve oğul, kan ve koca, hoca ve öğrencisi 
hepsi birbirini lanetleyecek ve şöyle diyecektir. "İşte bu günahkâr in¬ 

san beni saptırdı. Ona iki katı fazla bir ceza verilmeli.” Bu noktaya 

Kuranın birçok yerinde değinilmiştir. Mesela Zuhruf Suresinde 
şöyle buyurulmaktadır: “O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar 

dışında, dost olanlar birbirine düşman olurlar.” (67) Araf Sure¬ 
sinde: “Her ümmet ateşe girdiğinde kendi yoldaşına lanet eder. 
Hepsi birbiri ardından cehennemde toplanınca, sonrakiler. Önceki¬ 

ler için: “Rabbimiz, bizi sapıtanlar işte bunlardır, onlara ateş az* bmı 
kat kat artır" derler." (38) Ahzab Suresi nde de: "Rabbimiz, biz yöne¬ 
ticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat onlar bizi yoldan 

saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanete 
uğrat.” derler" buyurul maktadır. (67-68) 

44. Konunun akışı, Hz. İbrahim (a.s) ateşten çıkıp biraz önceki 

cümleleri söylediğinde, tüm kalabalığın içinden sadece Hz. Lut'un 
(a.s) ortaya çıkıp ona inandığını ve itaat ettiğini göstermektedir. Bu 
olaydan sonra daha birçok insanın Hz. İbrahim’in (a.s) peygamberli¬ 
ği konusunda ikna olmuş olması muhtemeldir, fakat bütün bu top¬ 
luluk ve idare tarafından Hz. İbrahim'in (a.s) inancına karşı gösteri¬ 
len bu açık ve sert tepki nedeniyle hiç kimse bu kadar tehlikeli bir 

inancı tasdik edip ona tabi olma cesaretini göstermemiştir. Bu nimet 
sadece Hz. İbrahim’in (a.s) yeğeni olan ve sonunda amcası ve yenge¬ 
sine (Hz. Sare) hicretlerinde de eşlik eden Hz. Lut’a (a.s) nasib olmuş¬ 

tur. 
Burada şöyle bir soru akla gelebilir: Hz. Lut (a. s) bu olaydan önce 

kafir ve müşrikti de, Hz. İbrahim'in (a.s) ateşten sağ-salim çıktığı 

mucizeyi müşahede edince mi inandı? Eğer öyley'se, müşrik olan bir 
kimse peygamber tayin edilebilir mi? Bu sorunun cevabı şudur: 
Kur'an burada "fe-âmene lehü Lut" kelimelerini kullanmıştır ve bun¬ 
lar Hz. Lut'un (a.s) daha önceden Allah'a inanmadığı veya O na baş¬ 
ka ilahları ortak koştuğu anlamına gelmez. Bunlar sadece onun, bu 
olaydan sonra Hz. İbrahim'in (a.s) peygamberliğini tasdik ettiği ve 
ona itaati seçtiği anlamına gelir. Belki de Hz. Lut (a.s) o zamanlar 
genç bir delikanlıydı ve bu olay onun amcasının tebliğleri ile ilk kar¬ 

şılaşması idi. 
45. Yani, “Ben Rabbim uğurunda vatanımı terkedeceğim ve Rab- 

bim beni nereye götürürse oraya gideceğim. 
46. Yani, “O beni koruma ve bana yardım etme kudretine sahiptir 

ve O benim için her neye karar verirse bu büyük bir hikmete mebni- 

dir." 
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27 Biz ona İshak’ı vc Yakub'u armağan ettik'17 ve onun soyunda (seç¬ 

tiklerimize) peygamberliği ve kitabı (vahy ihsanı) kıldık;’8 ecrini de 

dünyada verdik. Şüphesiz o, ahirette salih olanlardandır.49 

28 Lût da;50 hani kavmine demişti: "Siz gerçekten, sizden önce alem¬ 

lerden hiç kimsenin yapmadığı 'çirkin bir utanmazlığı' getiriyorsu¬ 

nuz." 
29 "Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak/1 yol kesecek ve bir araya ge¬ 

lişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız?"52 Bunun üzerine kendi kav- 

minin cebabı yalnızca: "Eğer doğru söylemekte olanlardan isen, bize Al¬ 

lah'ın azabını getir" demek oldu. 

30 Dedi ki: "Rabbim, fesat çıkarmakta olan (bu) kavme karşı bana 

yardım et." 
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AÇIKLAMA 

47. Hz. Ishak (a.s), Hz. İbrahim'in (a.s) oğlu. Hz. Yakub (a.s) da to¬ 

runu idi. Hz. İbrahim'in (a.s) diğer oğullan burada zikredilmemiştir. 

Çünkü onun Medyen'deki torunlanndan sadece Hz. Şuayb (a.s) pey¬ 

gamber tayin edilmiş ve onun Hz. İsmail'in (a.s) soyundan gelen to¬ 

runlanndan ise, 2500 yıllık bir süre içinde Hz. Muhammed'e (s.a) 

dek hiç peygamber çıkmamıştır. Bunun aksine Hz. tshak'ın (a.s) so¬ 

yundan gelenler, Hz. Isa'ya (a.s) dek hep kitap ve peygamberlik ile şe- 
reflend irilmi şlerdir. 

48. Bu, İbrahim'in (a.s) soyundan peygamber seçilenlerin hepsini 

kapsamaktadır. 

49. Burada söylenmek istenen şudur: Hz. İbrahim'in (a.s) tebliğini 

ortadan kaldırmaya çalışan Babil'in yöneticileri, rahipleri ve bilgin¬ 

leri ve bu gühahkâr yöneticilerine körü körüne tâbi olan putperest 

insanlar ortadan silinmişler ve yeıyüzünde izleri bile kalmamıştır. 

Fakat onların sadece Allah'ın kelamını söyledi diye ateşe atarak yok 

etmek istedikleri ve daha sonra memleketini eli boş bir şekilde ter- 

ketmek zorunda kalan kimseye Allah öyle bir lütuf ihsan etmiştir ki. 

onun adı dünyada 4000 yıldan beri bilinmektedir ve kıyamet günü¬ 

ne kadar da öyle kalacaktır. Bütün müslümanlar, yahudiler ve hris- 

Liyanlar ağızbirliği etmişçesine onu liderleri olarak kabul ederler. 

Son 40 asır boyunca insanlara gelen hidayet hep bu adam ve onun 

soyundan gelenler sayesinde olmuştur. Onun ahirette elde edeceği 

eşsiz mükafat muhakkaktır, fakat onun bu dünyada kazandığı şe¬ 

refli mevki, dünyevî fayda ve çıkarlar uğrunda kendilerini parçala¬ 

yanlardan hiçbirine nasip olmamıştır. 

50. Karşılaştırma için bkz. A raf: 80-84. Hud: 69-83, Hicr: 57-79, 

Enbiya: 71-75, Şuara: 160-175. Nemi: 54-59, Saffat: 113-138, Ka¬ 

mer: 33-40 

51. Yani, "Siz cinsel ihtiyaçlarınızı erkeklerle tatmin ediyorsunuz.” 

A raf Suresi 81. ayette şöyle buyuruİmaktadır: “Siz kadınlan bırakıp 

erkeklere şehvetle gidiyorsunuz." 

52. Yani, “Siz bu pis işi yaparken gizlenmiyorsunuz bile, aksine 

toplantılannızda diğer insanlann gözü önünde yapıyorsunuz." Aynı 

noktaya Nemi Suresi 54. ayette de değinilmiştir: “Siz, göre göre o aşı- 

n kötülüğü yapıyorsunuz ha?” 
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31 Bizim elçilerimiz İbrahim'e bir müjde ile geldikleri zaman,53 dedi¬ 

ler ki: "Gerçek şu ki, biz bu ülkenin halkını yıkama uğratacağız.51 Çünkü 

onun halkı zalim oldular." 

32 Dedi ki: "Onun içinde Lût da vardır."51 Dediler ki: "Onun içinde 

kimin olduğunu biz daha iyi bilmekteyiz. Kendi karısı dışında, onu da, 

ailesini de muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlar¬ 

dandır."56 

33 Elçilerimiz Lût'a geldikleri zaman, o, bunlar dolayısıyla kötüleşti 

ve bunlar dolayısıyla içi daraldı.57 Dediler ki: "Korkuya düşme ve hüzne 

kapılma.08 Kann dışında, seni de, aileni de muhakkak kurtaracağız. O 

ise, arkada kalacak olanlardandır." 

34 "Şüphesiz biz, fasıklık yapmalarından dolayı, bu ülke halkının 

üstüne gökten iğrenç bir azab indireceğiz." 

35 Andolsun, biz aklcdebilecek bir kavim için oradan apaçık bir 

ayet09 bırakmışızdır.60 
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AÇIKLAMA 

53. Bu olayla ilgili Hûd ve Hicr Suresinde verilen ayrıntılı bilgilere 

güre, Hz. Lut'un (a.s) kavmine azabı getiren melekler ilk önce Hz. İb¬ 
rahim’e (a.s) uğramışlar ve ona lshak'ın (a.s) doğumunu, ondan son¬ 
ra da Hz. Yakub'u (a.s) müjdelemişlerdir. Daha sonra da ona kendi¬ 

lerinin Hz. Lut'un (a.s) kavmini helak etmek için gönderildiklerini 
söylemişlerdir. 

54. "Şu memleket"; Hz. Lut'un (a.s) kavminin yaşadığı beldedir. O 

dönemde Hz. İbrahim (a.s) Filistin'in şimdi "el-Halil" denilen "Heb- 
ron" şehrinde ikamet ediyordu. Bu şehrin birkaç mil güney-doğu- 
sunda, ölü Denizin şimdi deniz sulan altında kalan ve bir zamanlar 

Hz. Lut'un (a.s) kavminin yaşadığı bölümü yeralmaktadır. Bu bölge 
alçak bir bölgeydi ve yüksek bir şehir olan Hebron'dan görülebiliyor¬ 
du. İşte bu nedenle melekler oraya işaret ederek: ‘Biz şu memleket 

halkını helak edeceğiz.” demişlerdi. (Bkz. Şuara an: 114). 
55. Bu kıssanın Hûd Suresi'inde anlatılan ilk bölümüne göre. Hz. 

İbrahim (a.s) ilk önce melekleri insan şeklinde görünce korkmuştu, 

çünkü meleklerin insan şeklinde gelmesi çok tehlikeli bir görevin ha¬ 
berciliğini hatırlatırdı. Melekler ona müjde getirince korkusu geçti 
ve onlann Hz. Lut'un (a.s) halkına gönderilmiş olduğunu anladı. 

Sonra da Hz. Lut'un (a.s) halkı için merhamet istemeye başladı 
(Hûd: 74-75). Fakat bu ricası kabul edilmedi ve ona şöyle dendi: “Ey 
İbrahim bundan vazgeç, zira Rabbi'nin emri gelmiştir. Onlara, mut¬ 
laka geri çevrilmez azap gelecektir.” (Hüd: 76) Bu cevaptan sonra Hz. 

İbrahim (a.s), Hz. Lut'un (a.s) halkına verilen mühletin uzatılması 
konusundaki tüm ümidini kaybettiğinde Hz. Lut'un (a.s) kendisini 

merak etmeye başladı ve burada da belirtildiği gibi: “Ama orada Lut 
var” dedi. Yani, “Eğer Lut orada iken azap inerse, o ve ailesi nasıl kur¬ 
tulacak?” demek istedi. 

56. Tahrim Suresi 10. ayete göre, bu kadın Hz. Lut'a (a.s) inanmı¬ 
yordu. Bu nedenle, Hz. Lut'un (a.s) kansı olduğu halde helak edile¬ 
ceklerden olduğu belirtilmiştir. Büyük bir ihtimalle Hz. Lut (a.s) hic¬ 

ret edip Ürdün'e yerleştiğinde, orada yaşayanlardan biri olan bu ka¬ 
dınla evlenmişti. Fakat kadın bütün ömrünü beraber geçirdiği halde 
ona inanmamış ve gönlü hep kendi kavmi ile beraber olmuştu. Akra¬ 

balık ve kardeşlik gibi şeylerin Allah katında bir önemi olmadığı ve 
herkes kendi iman ve ahlâkına göre değerlendirildiği için, bir pey¬ 
gamberin kansı olmak bile ona hiçbir şey kazandırmamış ve o da 
iman ve ahlâk yönünden bağlı kaldığı halkı ile birlikte helâk olmuş¬ 
tur. 
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57. Hz. Lutun (a.s) tasalanıp kaygılanmasının nedeni, meleklerin 

yakışıklı, genç delikanlılar suretinde gelmiş olmasıydı. Hz. Lut (a.s). 

halkının ahlâkî durumundan haberdardı. Bu nedenle onların geli¬ 

şinden endişeye düştü. Şöyle düşünüyordu: “Eğer bu misafirleri eri¬ 

me kabul edersem, onlan ahlâksız insanlardan korumam çok güç 

olacak, eğer kabul etmezsem, o zaman da bu şeref ve asalete yakış¬ 

mayan bir davranış olacak. Hatta bu yolculan ben barındırmazsam, 

herhangi bir yerde geceleyecekler ve o zaman ben onlan kendi elle¬ 
rimle günahkâr insanlara teslim etmiş olacağım.” Bundan sonra ne¬ 

ler olduğu bu surede anlatılmamıştır. Fakat Hüd, Hicr ve Kamer Su¬ 

relerinde anlatıldığına göre şehrin insanlan Hz. Lut un (as) kapısına 

dayanmışlar ve konuklann kötü amaçlan için kendilerine teslim 

edilmesi konusunda diretmişlerdir. 

58. Yani, “Bize bir zarar verebileceklerinden korkma, bizi onlardan 

nasıl koruyacağın konusunda da endişe etme.” işte bunu söyledikle¬ 

rinde melekler Hz. Lut'a (a.s) kimliklerini açıkladılar ve insan olma¬ 

dıklarını, bilakis bu halka azap getiren melekler olduklanm söyledi¬ 

ler. Hûd Suresin deki ifadeye göre, halk Hz. Lut un (a.s) kapısına yı¬ 

ğıldığında ve Hz. Lut (a.s) misafirlerini onlardan kurtaramayacağını 

hissettiğinde şöyle dedi: “Keşke sizi savacak gücüm olsaydı, yahut 

da güçlü bir yardımcı olsaydı." (Hûd: 80) Bunun üzerine melekler 

şöyle dediler: “Ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla 

dokunamazlar." (Hûd: 81) 

59. "Apaçık bir işaret", Lut Gölü denilen ölü Denizdir. Kur an'ın 

birçok yerinde Mekkeli müşriklere şöyle hitap edilmektedir: “Sapık¬ 

lıkları yüzünden helâk edilen günahkâr kavimlerin işaretleri, gece 

gündüz Suriye'ye giderken görebileceğiniz şekilde yolunuz üstünde 

durmaktadır.” (Hicr: 76, Saffat: 137). 

Bugün hemen hemen kesin bir şekilde, ölü Denizin güney ucu¬ 

nun Hz. Lutun (a.s) kavminin başkenti olan Sodom'un yeraldığı böl¬ 

genin şiddetli bir zelzele ile yerin dibine batması sonucu oluştuğu 

kabul edilmektedir. Bu bölgede hâlâ, orada insanların yaşadığını 

gösterir işaretlere rastlanmaktadır. Günümüzde modem kazı aletle¬ 

ri ile araştırmalar yapılmakta, fakat sonuçlan hala beklenmektedir. 

(Ayrıntılı açıklama için bkz. Şuara an: 114) 

60. Fiil-i livata yapan kimseye verilen İslâmî ceza ilgili olarak bkz. 

A raf an: 68. 
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36 Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik)01 Böylcce dedi ki: "Ey 

kavmim, Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü umud eden62 ve yeryü¬ 

zünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." 

37 Ancak onu yalanladılar,03 bunun üzerine onları amansız bir sarsın¬ 

tı yakalayıverdi, böylelikle kendi yurtlarında diz üstü çökmüş olarak sa¬ 

bahladılar.64 

AÇIKLAMA 

61. Karşılaştırma İçin bkz. A raf: 85-93, Hûd: 84-96, Şuara: 177- 

191. 

62. Bu, iki anlama gelebilir: 1) “Ahiret gününü bekleyin ve bu dün¬ 

ya hayatınızdan başka, amellerinizden hesap vereceğiniz ve ona göre 

cezalandırılıp mükâfatlandınlacağmız bir ahiret günü olmadığını 

sanmayın.” 2) “Ahirette iyi bir akibete kavuşmak için salih bir şekil¬ 

de çaba sarfedin.” 

63. Yani, “Onlar, Şuayb ın (a.s) gerçekten Allah ın Rasûlü olduğu¬ 

na, tebliğ ettiği şeylerin Allah tan geldiğine ve onu reddederlerse Al¬ 

lah tarafından gönderilecek bir azaba düçar olacaklanna inanmı¬ 

yorlardı.” 

64. "Yurtlan": Bu topluluğun yaşadığı tüm topraklar. 
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38 Âd'ı ve Semûd’u da (yıkıma uğrattık). Gerçek şu ki, kendi oturduk¬ 
ları yerlerden size (durumları) belli olmaktadır.63 Kendi yapmakta ol¬ 
duklarım şeytan onlara süsleyip-çckici kıldı, böylece onları yoldan alı¬ 

koydu. Oysa onlar görebilen kimselerdi.66 
39 Karûn'u, Firavun’u ve Hâmân’ı da (yıkıma uğrattık). Andolsun, 

Musa onlara apaçık delillerle gelmişti, ancak onlar yeryüzünde büyük¬ 
lendiler. Oysa onlar (azabtan kurtulup) geçecek değillerdi.67 

40 İşte biz, onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böyle¬ 

ce onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik,68 kimini şiddetli bir 
çığlık sarıverdi,69 kimini yerin dibine geçirdik,70 kimini de suda boğ¬ 
duk.71 Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine zul¬ 

mediyorlardı.72 
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AÇIKLAMA 

65. Arapların hemen hepsi bu iki kavmin yaşadığı topraklan bilir- 
d Bugün Ahkâf, Yemen ve Hadramut olarak bilinen güney Aıabis- 
taiı'ın tümü eskiden Ad kavminin topraklanydı ve bütün Araplar bu¬ 
nu bilirdi. Hicaz'ın kuzeyinde. Rabiğ'den Akabe'ye, Medine ve Hay- 
ber'den Teyma ve Tebük'e kadar uzanan topraklarda bugün bile Se- 
mud kavminden geri kalan harabelere rastlanmaktadır. Bunlar 
mutlaka Kuran ın indirildiği dönemde bugünden daha belirgindi. 

66. Yani, “Onlar cahil ve aptal kimseler değil, bilakis çağlarının en 
medenî insanlarıydı. Dünyevî iş ve görevlerini büyük bir dikkat ve 
akıllılıkla yerine getiriyorlardı. Bu nedenle şeytanın onları aldatıp 
kandırarak kendi yoluna uydurduğu söylenemez. Tam aksine onlar 
şeytanın gösterdiği yola, arzu ve çıkarlarına uyduğu için bilerek ve 
farkında olarak tabi olmuşlar; zevksiz* eğlencesiz göründüğü ve 
ahlâkî sınırlamalar getirdiği için de peygamberin gösterdiği yolu bir 

tarafa bırakmışlardır.” 
67. Yani, “Onlar Allah'ın yakalamasından kaçıp-kurtulabilecek 

değillerdi; Allah'ın plan ve düzenlerini bozmaya güçleri de yetmez¬ 

di." 
68. Ad kavminin üstüne yedi gece , sekiz gün boyunca taş yağdıran 

bir fırtına isabet etmişti. 
>9. Semud kavmi. 
^0. Karun. 
VI. Firavun ve Haman. 
72. Buraya kadar geçen ayetlerde anlatılan kıssalar hem kafirlere, 

hem de müminlere hitap etmektedir. Bu kıssalar, üzülüp cesaretle¬ 

rini yitirmemeleri, çok şiddetli eziyet ve baskılar altında bile Hak 
sancağını sabır ve sebatla yukarıda tutmaları için müminlere hitap 
etmektedir. Diğer taraftan bu kıssalar, kibir içinde İslâmî hareketi 
bastırıp yok etmeye çalışan günahkâr ve zalim kimselere de hitap et¬ 

mektedir. Onlara şöyle denilmektedir: “Siz Allah'ın müsamaha ve 
hoşgörüsü hakkında çok yanlış bir fikre kapıldınız. Siz O nun hiçbir 

kanunu olmayan bir melik olduğunu sanıyorsunuz, şimdiye kadar 
isyanlarınız, zulmünüz ve kötü amelleriniz nedeniyle cezalandırıl¬ 

madığınız ve kendinizi ıslah etmeniz amacıyla size uzun bir mühlet 
verildiği için, sizi hesaba çekecek hiçbir güç olmadığı ve bu dünyada 

herkesin istediği gibi davranmaya devam edebileceği sonucuna var¬ 
dınız. Bu kapıldığınız zan sizi, Nuh, Lut ve Şuayb (a.s) kavimlerinin 
akibetine, Semud ve Ad kavimlerinin karşılaştığı felakete , Karun ve 
Firavunun sonuna götürecektir. 
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4 i Allah'ın dışında başka veliler edinenlerin ömeği,kendine ev edi¬ 

nen Örümcek örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en dayanıksız olanı 

örümcek evidir; bir bilselerdi.73 
42 Allah, kendi dışında hangi şeye tapmakta olduklarım şüphesiz 

bilmektedir. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.71 

43 îşte bu örnekler; biz bunlan insanlara vermekteyiz. Ancak alimler¬ 

den başkası bunlara akıl erdirmez. 
44 Allah, gökleri ve yeri hak olarak yarattı.7"' Hiç şüphe yok, bunda 

iman etmekte olanlar için bir ayet vardır.76 

AÇIKLAMA 

73. Yukarıda zikredilen bütün milletler, "Şirk" içindeydiler ve tap¬ 

tıkları ilâhların, yardımcı, destekçi, koruyucu olduğuna inanıyor¬ 
lardı. Bu nedenle yaptıkları ibadetler, sunduklan kurbanlarla onla¬ 
rın rızasını kazanacaklarına, ihtiyaç duyduklarında onların yardım 
edeceğine inanıyorlardı. Fakat yukanda zikredilen tarihî olaylarda 
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görüldüğü gibi, Allah onlann helakini dilediğinde onlann bu inanç 
ve düşüncelerinin tamamen asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. O za¬ 
man taptıkları hiçbir tann, hiçbir tecsim edilmiş ilah, hiçbir aziz ve ¬ 
ya ruh onlan kurtarmaya gelmemiş ve onlar beklenti ve inançlarının 
yanlış ve saçma olduğunu idrak ederek felaketler ile karşı karşıya 
gelmişlerdir. Bu olaylar anlatıldıktan sonra Allah şimdi de müşrikle¬ 
ri şöyle uyarmaktadır: “Sizin, kainatın sahibi ve hakimine değil, hiç¬ 
bir gücü olmayan kullara ve hayalî tanrılara inanç üzerine bina etti¬ 
ğiniz oyuncak ümit evleri, aslında örümceğin ağından başka bir şey 
değildir, örümcek ağı nasıl yavaş bir parmak darbesine bile dayana¬ 
mazsa, sizin ümitleriniz için bina ettiğiniz oyuncak evde Allah'ın dü¬ 
zeni ile ilk karşılaştığında yerle bir olur. Sizin bâtıl inançlar ağı ile 
uğraşmanız cehaletten başka bir şey değildir. Eğer siz gerçek bilgiye 
sahip olsaydınız, hayat düzeninizi temelsiz direkler üzerine bina et¬ 
mezdiniz. Gerçek şu ki, kainatta Alemlerin Rabbinden başka hiç 
kimse kudret ve otoriteye sahip değildir ve güvenilebilecek tek des¬ 
tek O nun desteğidir. “Kim Tağut’u inkâr edip Allah'a inanırsa, kop¬ 
mayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.” (Ba¬ 
kara: 256) 

74. Yani, “Allah, onlann mabud edindikleri ve yardım diledikleri 
varlık ve eşyalann ne olduklannı elbette bilir. Tek kudret sahibi, bu 
alemi kendi hüküm ve hikmetine göre idare eden Allah'tır. 

Bu ayetin değişik bir tercümesi de şöyle olabilir: “Allah, onlann 
kendisinden başka taptıklan şeylerin aslında hiçbir şey olduklannı 
bilir. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.” 

75. Yani, “Alemlerin düzeni bâtıla değil Hakk a dayanmaktadır, bu 
düzeni önyargısız bir kafa ile tefekkür eden herkes, yerlerin ve gökle¬ 
rin varlıklarını, hurafeye, hayale değil, hak ve gerçeğe borçlu olduk- 
lannı görür. Bir kimsenin kafasından uydurduğu bir sistemin ayak¬ 
ta kalamayacağı kesindir. Bu düzende ancak hak ve gerçekle uyum 
içinde olan bir şey başarılı olup varlığını devam ettirebilir. Gerçek dı¬ 
şı varsayım ve hipotezler üzerinde yükseltilen bir yapı, gerçekle kar¬ 
şılaştığında mlutlaka yıkılacaktır. Kâinatın düzeni, yaratıcısının bir 
tek Allah olduğuna ve sadece bir tek Allah'ın malik ve hakim olduğu¬ 
na şehadet etmekteodir. Eğer bir kimse, bu alemde hiçbir tann ol¬ 
madığına veya kendisine inananların hizmetlerini kabul eden ve 
karşılığında onlara diledikleri gibi yaşama ehliyeti, mutluluk ve ba¬ 
rış içinde yaşama garantisi veren birçok tannnın varolduğuna ina¬ 
nırsa; gerçek, bu varsayımlara göre değişmeyecek, bilakis o kimse 
sonunda büyük bir felaketle karşılaşacaktır." 

76. Yani, “Yerlerin ve göklerin yaratılışında. Tevhid in hak olduğu, 
çok tanncılığın ve ateizmin imkansız olduğu konusunda apaçık bir 
delil ve işaret vardır. Fakat bu delili ancak Allah'ın elçilerinin getirdi¬ 
ği tebliğleri kabul edenler bulabilirler. Bunlan reddedenler, herşeyi 
gördükleri halde bu delili bulamazlar.” 
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45 Sana Kitap'tan vahycdileni oku ve namazı dosdoğru kıl.77 Gerçek¬ 

ten namaz, çirkin utanmazlıklar (fahşa)dan ve kötülüklerden vazgeçi¬ 
lir.78 Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadct)tür.79 Allah, yap¬ 

makta olduklarınızı bilmektedir. 

AÇIKLAMA 

77. Hitap, görünüşte Hz. Peygambere dir (s.a), fakat aslında bütün 

müminleri kapsamaktadır. Buraya kadar geçen ayetlerde müminle¬ 

re, kendilerini içinde buldukları çok zor koşullara ve inançları nede¬ 

niyle karşılaştıktan işkencelere cesaretle göğüs gerebilmeleri için Al¬ 

lah'a güvenip dayanmalan tavsiye edilmişti. Burada ise sabır ve se¬ 

batın pratik bir aracı olarak, Kur an okuyup namazı ikame etmeleri 

söylenmektedir. Çünkü Kur an okuma ve namaz kılma mümini sa¬ 

dece bâtıl ve kötülüğün şiddetli fırtınalanna cesaretle karşı koyma¬ 

sını değil, aynı zamada onlan yenmesini de sağlayan güçlü bir ka¬ 

rakter ve mükemmel bir kapasiteye kavuşturan iki araçtır. Fakat in¬ 

san, ancak sadece kelimeleri okumakla kalmayıp Kuranın öğretile¬ 

rini iyice anladığında ve onlan ruhunda sindirdiğinde ve namazı sa¬ 

dece fiziksel hareketlerden ibaret kalmayıp kalbinden gelen bir ha¬ 

reket ve ahlâk ve karakterinin bir dürtüsü olursa Kur an okumak ve 

namaz kılmaktan güç kazanabilir. Namazın nasıl olması gerektiği, 

bir sonraki cümlede Kuranın kendisi tarafından açıklanmaktadır. 

Kuran okumaya gelince, boğazdan aşağısına, kalbe ulaşmayan bir 

okumanın, değil kişiye küfre karşı koyma gücü vermek, imanında 

sebat etmesi için yeterli güç bile veremeyeceğine dikkat edilmelidir. 

Bu tür insanlar hakkında bir hadiste şöyle buyurulmaktadır: “Onlar 

Kuran okuyacaklar, fakat Kuran boğazlarından aşağıya geçmeye¬ 

cektir: Onlar okun yaydan çıktığı gibi imandan çıkarlar.” (Buhari, 
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Müslim, Muvatta) Aslında kişinin düşünce, ahlâk ve davranışların¬ 

da hiçbir değişiklik meydana getirmeyen ve onun Kuran ın yasakla¬ 

dığı şeyleri yapmaya devam etmesini engellemeyen bir okuma, ger¬ 

çek müminin okuyuşu değildir. Böyle kimseler hakkında Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Kuran ın haram kıldığını helal kı¬ 

lan, aslında hiç Kurana inanmamış gibidir." (Tirmizi, Süheyb 

Rûmi'den rivayet etmiştir.) Böyle bir okuyuş, kişinin nefis ve ruhunu 

ıslah edip güçlendirmez, aksine onu Allah'a karşı daha küstah, vic¬ 
danına karşı inatçı yapar ve karekterini tamamen bozar. Çünkü 

Kuranın ilâhı bir kitap olduğuna inanan, onu okuyup Allah’ın neler 

emrettiğini öğrenen, sonra da emirlerine karşı gelen kimsenin duru¬ 

mu, bilmediği için değil, kanunu çok iyi bildiği halde suç işleyen sa¬ 

nığın durumuna benzer. Hz. Peygamber (s.a), bu noktayı çok kısa bir 

cümle ile ifade etmiştir: “Kur an sizin lehinize de, aleyhinize de bir 

şahittir.”(Mümin) Yani! “Eğer Kuran'a doğruca uyarsanız, o sizin le¬ 

hinize bir şahit olur." Burada veya ahirette ne zaman yaptıklarınız¬ 

dan hesaba çekilirseniz, yaptıklarınızın Kur an a uygun olduğunu 

söyleyerek, Kur'an'ı şahit getirebilirsiniz. Eğer yaptığınız şey kesin¬ 

likle ona uyuyorsa, bu dünyada hiçbir hakim sizi cezalandırmaz. 

Ahirette de Allah sizi bundan hesaba çekmez. Fakat eğer bu kitap si¬ 

ze ulaşmış, siz de onu okumuş ve rabbinizin sizden neler istediğini, 

neleri yasaklayıp neleri emrettiğini öğrenmiş, sonra da ona aykm bir 

tavır içine girmişseniz, o zaman bu kitap sizin aleyhinize bir şahit 

olur. Allah'ın mahkemesinde sizin suçunuzu daha da teyid eder, işte 

o zaman ne cezadan kaçmanız, ne de cehaletinizi öne sürerek daha 

hafif bir cezaya çaptınlmanız mümkün olur.” 

78. Bu, konuyla ilgisi nedeniyle burada zikredilen namazın birçok 

önemli özelliklerinden biridir. Müslümanlann Mekke'de yaşadıkları 

şiddetli düşmanlık ve reddedilmeye karşı maddi güçten çok moral 

(ahlâkî) bir güce ihtiyaçlan vardı. Bu moral gücü sağlamak ve onu 

geliştirmek için ilk önce burada iki araca değinilmektedir: Kuran 

okumak ve namazı ikame etmek. Ardından da namaz kılmanın müs- 

lümanlan, o dönemde çevrelerindeki gayr-i müslim Arapların ve 

Arap olmayanların meşgul olduğu, Islâm'dan önce kendilerinin de 

ortak olduğu kötülüklerden antıp temizleyeceği söylenmektedir. 

İnsan birazcık düşününce, niçin namazın bu belirli faydasının 

özellikle burada zikredilmiş olduğunu kavrayabilir. Kötülüklerden 

vazgeçmek, sadece ahlâkî temizliğe ulaşan kişiye hem bu dünyada 
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hem de ahirette faydalar sağlamakla kalmaz. Bunun kaçınılmaz bir 

avantajı da şudur: Kötülüklerden kaçınmak kişiye, bu kötülükleri 

işleyen ve bu kötülükleri besleyip geliştiren cahiliye düzeninin de¬ 

vam etmesi için çalışanlara karşı eşsiz bir üstünlük kazandırır. Çir¬ 

kin ve kötü davranışlar insanın doğası gereği hoş karşılamadığı, ne 

kadar bozulmuş ve sapıtmış olursa olsun her toplum ve topluluk ta¬ 

rafından ilke olarak kötü kabul edilmiş olan davranışlardır. 

Kur'an'ın indirildiği dönemde Arap toplumu da bundan müstesna 
değildi. Bu insanlar da ahlâkî yücelik ve kötülüklerden haberdardı¬ 

lar; kötüye değil iyiye değer veriyorlar ve aralarında kötüyü iyiyle ay¬ 

nı sayan veya iyiye gereken değeri vermeyen kimse yoktu. Bu şartlar 

altında, böyle sapıtmış bir toplumda, o toplumun üyelerinden ken¬ 

disi ile ilişkiye geçtikleri andan itibaren ahlâklı bireyler meydana ge¬ 

tiren ve diğerlerinen daha üstün ahlâkî özelliklere sahip kişilikler ye¬ 

tiştiren bir hareket, kaçınılmaz olarak geniş etkiler uyandıracaktı. 

Sıradan Arap insanının, kötülükleri ortadan kaldırıp, iyilikleri ya¬ 

yan böyle bir hareketin ahlâki etkisini hissetmemesi ve onun yerine 

kendileri ahlaken çökmüş olan ve yüzyıllardan beri kötülükleri ya¬ 

yıp besleyen cahiliye sistemini devam ettirmeye çabalayan kimseleri 

takip etmesi imkansızdır. İşte bu nedenle o dönemde Kuran, müslü- 

manlan, maddî güç ve kaynaklar temin etmek yerine, insanların 

kalplerinin kazanılmasını ve maddî güç sarfetmeksizin düşmanla¬ 

rın yenilmesini sağlayacak olan namazı ikame etmeye teşvik etmek¬ 

tedir. 

Namazın burada zikredilen faziletinin iki yönü vardır. Birincisi 

onun ayrılmaz ve kaçınılmaz özelliği olan kişiyi kötü ve iğrenç şeyler¬ 

den alıkoyması; İkincisi onun istenilen özelliği, yani namaz kılan ki¬ 

şinin davranışlarında kötü ve iğrenç şeylerden kaçınması. Birinci 

özelliğini ele alırsak, namaz insanı kötülükleri yapmaktan alıkoyar. 

Namazın doğası hakkında biraz düşünen herkes, insanın kötülük¬ 

lerden sakınması için konulan sınır ve engeller içinde en etkilisinin 

namaz olduğunu kabul edecektir. Hangi kontrol mekanizması, in¬ 

sanı günde beş defa Allah'ı zikretmeye çağıran, ona defalarca bu dü- 

yada tamamen hür olmadığını, bilakis Allah'ın kulu olduğunu ve Al¬ 

lah'ın onun yaptığı gizli açık herşeyden, hatta gönlünden geçirdiği 

gizli niyet ve amaçlardan bile haberdar olduğunu ve bütün yaptıkla¬ 

rından Allah'ın huzurunda hesap vereceği bir günün geleceğini ha¬ 

tırlatan namazdan daha etkili ne olabilir? Namaz mümine sadece 
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bunlan hatırlatmakla da kalmaz, aynı zamanda ona. Allah'ın hiçbir 

emrine gizli de olsa isyan etmemesi için her namaz vaktinde ahlâkî 

bir eğitim de verir. Namazın başlangıcından sonuna dek. kişi. Al¬ 

lah'ın koyduğu kanunlara itaat mi yoksa isyan mı ettiğini bilen 

üçüncü bir şahıs bulunmaksızın belirli bazı hareketler yapmak zo¬ 

rundadır. Mesela eğer kişinin abdesti bozulmuşsa ve o kişi namaza 

durursa, kendisinden ve Allah'tan başka onun abdestsiz olduğunu 

bilebilecek kimse yoktur. Eğer bir kimse gerçekten namaza niyet et¬ 

mez, fakat sadece gerekli hareketleri yapar ve sessizce, okunması 

gereken Kur an dan bölümler yerine, mesela şiir okursa, kendisin¬ 

den ve Allah'tan başka, onun aslında hiç namaz kılmamış olduğunu 

kimse anlayamaz. Bununla birlikte, eğer bir kimse elbisenin ve be¬ 

denin temizliği, namazın farzları ve namazda okunacaklar, vs. gibi 

hususlarda ilâhı kurallara uyarak günde beş vakit namazını eda 

ederse, bu; o kimsenin namaz sayesinde günde kaç defa bilincinin 

uyandığı, ona görevine sadık ve sorumlu bir kişi olabilmesi için yar¬ 

dım edildiği ve dışarıdan bir kimsenin zorlaması olmadığı halde diğer 

insanlar onun niyet ve amellerini bilseler de bilmeseler de kendi itaat 

isteği nedeniyle kanunlara gizli veya açık uyması gerektiği konu¬ 

sunda onun ahlâkî bir uygulamalı-eğitim gördüğü anlamına gelir. 

Böyle düşünüldüğünde, namazın kişiyi sadece kötü ve iğrenç 

şeylerden alıkoymakla kalmadığı, aslında dünyada insanı kötülük¬ 

lerden alıkoyan en etkili aracın namaz olduğu kabul edilir. Namaz 

kılan kişinin kötülüklerden sakınıp sakınmaması olayına gelince 

bu, kendisini ıslah etmek için eğitim yapan kişinin kendisine bağlı¬ 

dır. Eğer kişinin namazdan bu faydayı elde etme niyeti varsa ve bu¬ 

nun için gayret sarfederse, namazın ıslah edici etkisi mutlaka onun 

üzerinde de görülecektir. Aksi taktirde, dünyada düzelmek isteme¬ 

yen veya ona karşı koyan bir kimseye etki edebilecek hiçbir ıslah me¬ 

todu yoktur. Bu olayı bir örnekle açıklayabiliriz. Yiyeceğin asli özelli¬ 

ği, bedeni beslemesi ve geliştirmesidir. Fakat bu fayda ancak yiyecek 

sindirildiğinde elde edilebilir. Eğer bir kimse her yemek yiyişinden 

sonra yediklerini kusuyorsa, yiyeceklerin ona hiçbir faydası doku¬ 

namaz. Nasıl böyle bir kimse gözönünde bulundurularak “Yiyecek¬ 

ler beden için besleyici değildir, çünkü bu şahıs yediği halde iskelete 

dönüşmektedir” denemezse, namazı tam anlamıyla kılmayan bir 

kimse gözönünde bulundurularak da “Namaz kişiyi kötülüklerden 

alıkoymaz, çünkü falanca şahıs namaz kıldığı halde doğrulardan de- 
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ğildir" denemez. Nasıl böyle bir kimse için aslmda namazı ikame et¬ 
mediği söylenebilirse, yediği herşeyi kusan bir kimse için de yemek 
yemiyor demek uygun düşer. 

Aynı konu ile ilgili Hz. Peygamber den (s.a), bazı sahabe ve tabiin¬ 
den de sözler nakledilmiştir. Imran bin Huseyn, Hz. Peygamberin 
(s.a) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Namazı kendisini kötü ve 

iğrenç şeylerden alıkoymayan kimse, aslında hiç namaz kılmamış 
demektir. (îbn Ebi Hatim), lbn Abbas (r.a) Hz. peygamberin (s.a) şöy¬ 
le buyurduğunu rivayet eder: “Kişiyi kötü ve iğrenç davranışlardan 
alıkoymayan namaz, onu Allah yolundan daha da uzaklaştırır." (lbn 
Cerir, lbn Ebi Haüm) Aynı hususta Haşan Basri, Hz. Peygamberden 
(s.a) mürselen bir hadis rivayet etmiştir, (lbn Cerir, Beyhaki) lbn Me- 

sud dan (r.a) rivayet edilen başka bir hadis de şöyledir: “Namaza ita¬ 
at etmeyen namaz kılmamış gibidir ve namaza itaat de kişinin kötü 
ve iğrenç davranışlardan kaçınmasıdır." (lbn Cerir, lbn Ebi Hâtim) 

Aynı konuda Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Abbas, Haşan Bas¬ 
ri, Katade ve A'meş ten de birçok sözler rivayet edilmiştir. Imam-ı Ca¬ 
fer es-Sadık şöyle demiştir: “Namazın kabul edilip edilmediğini öğ¬ 
renmek isteyen kimse, namazın kendisini kötü ve iğrenç davranış¬ 
lardan ne dereceye kadar sakındırdığına bakmalıdır. Eğer bu kimse 
kötülüklerden sakmdınlmışsa, namazı kabul olmuştur." (Ruh'ul- 
Me'ani) 

79. Bu ifade birçok anlama gelebilir: 1) “Allah'ı anmak (yani na¬ 
maz) daha yüksek değere sahip bir şeydir: O, insanları kötülükler¬ 

den alıkoymakla kalmaz, bunun yanısıra insanları doğru davranış¬ 
larda bulunmaya ve başkalarını da buna çağırmaya teşvik eder." 2) 
Allah ı anmak bizatihi yüce bir iştir: O amellerin en iyisidir, insanın 

yaptıklarından hiçbirisi bu iş kadar yüce değildir." 3) Allah'ın sizi an¬ 
ması, sizin onu anmanızdan daha büyük bir şeydir. Allah Kur an da: 
“Beni anın ki, ben de sizi anayım" (Bakara: 152) buyuruyor. Bu ne¬ 

denle kul namazda Allah'ı andığında, elbette Allah da onu anacaktır. 
Tabii ki Allah'ın kulunu anışı, mutlaka kulun Allah'ı anışmdan daha 
yüce bir şeydir.” Bu üç anlamın yanısıra, bu ifadenin Hz. Ebu Der- 

da'nın (r.a) hanımının açıkladığı bir gizli anlamı daha vardır: “Allah'ı 
anmak sadece namazla sınırlı değildir . bilakis onun sınırlan çok ge¬ 
niştir. Bir insan oruç tuttuğunda, zekat verdiğinde veya salih bir iş 

yaptığında kaçınılmaz olarak Allah'ı düşünür. Bu nedenle salih 
ameller Ondan kaynaklanır. Aynı şekilde bir insan, önünde fırsat ol¬ 
duğu halde kötü bir işi yapmaktan kaçınırsa, bu da Allah'ı anmanın 
bir sonucudur. O halde Allah'ı anmak bir mümiminin bütün hayatı¬ 
nı kaplar. 
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46 İçlerinde80 zulmetmekte olanları hariç olmak üzere,81 Kitap Ehliy¬ 

le en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin.82 Ve deyin ki: "Bize 

indirilene ve, size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da, sizin ilahınız¬ 

da birdir ve biz O'na teslim olmuş olanlarız."83 

47 İşte biz sana böyle bir Kitap indirdik.84 Bundan dolayı kendilerine 

Kitap verdiklerimiz ona iman etmektedirler.80 Bunlar (putatapıcılar)dan 

da ona iman edecek olanlar vardır.86 Küfre sapanlardan başkası bizim 

ayetlerimizi inkâr etmez.87 

AÇIKLAMA 

80. Surenin biraz daha ilerisinde müminlerin hicret etmeye teşvik 

edildiklerine dikkat edilmelidir. O dönemde Habeşistan, müslü- 

manlann hicret edebileceği tek emin yerdi ve o sıralarda hristiyan 

yönetiminde bir ülkeydi. Bu nedenle bu ayetlerde müslümanlara, 

öyle bir durumla karşılaştıklarında Kitab Ehliyle nasıl tartışacakları 

öğretilmektedir. 

81. Yani. “Zulmedenlere karşı, işledikleri zulmün derece ve şekline 

göre daha değişik bir tavır takınılabilir. Başka bir deyişle kişi Hakka 
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çağıranın zayıf pısınk olduğunu zannettirecek şekilde herkese, her 

zaman aynı yumuşaklık ve nezakette davranmamalıdır. İslâm, ken¬ 

disine tabi olanların yumuşak huylu, nazik ve mutedil olmalarını is¬ 

ter, fakat onlara zalim ve günahkârların kendilerini hiç dikkate al¬ 

mayacakları şekilde zayıf ve pısınk olmalannı da söylemez.” 

82. Yani, “Tartışma, karşıdaki kişinin fikirlerinin düzeltilebilmesi 

için medenî ve saygılı bir dilde ölçülü bir şekilde yapılmalıdır. Tebliğ 

eden kişinin asıl amacı, muhatabının kalbini uyandırmak, ona hak¬ 

kı ulaştırmak ve onu doğru yola getirmek olmalıdır. O, tek gayesi 

karşısındakini yenmek olan pehlivan gibi davranmamalıdır. Daha 

çok, kendi yaptığı bir hatayla hastasının daha kötüye gitmemesi için 

çok dikkatli davranan ve onu mümkün olduğunca az sorun çıkara¬ 

rak iyileştirmeye çalışan bir doktor gibi olmalıdır. Bu talimat burada 

özellikle Kitab Ehli ile tartışmalar için verilmiştir, fakat bu dini tebliğ 

etme konusunda verilmiş genel bir talimattır ve Kur'ariın birçok ye¬ 

rinde buna değinilmiştir. Mesela: “Ey Peygamber! Hikmetle ve güzel 

öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele 

et." (Nahl: 125) “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel 

olan şeyle sav. O zamar seninle arasında düşmanlık bulunan kim¬ 

se, sanki sıcak bir dost oluvermiştir." (Fussilet: 34) “Ey peygamber! 

kötülüğü en güzel olanla sav. Biz onlann nitelediklerini en iyi bile¬ 

niz.” (Müminun: 96) “Ey Peygamber, af yolunu tut, iyiliği emret ve ca¬ 

hillerle lüzumsuz tartışmalardan sakın. Ne zaman şeytandan kötü 

bir düşünce seni dürtüklerse. Allaha sığın.” (Araf: 199-200) 

83. Bu cümlelerde Allah bizzat, hak yol davetçilerinin takip etmesi 

gereken en iyi yolu göstermektedir. Bu metod şöyledir: “Karşıdaki in¬ 

sanın hatasını veya sapıklığını, tartışmanın temeli yapmayın, bila¬ 

kis, karşınızdaki ile aranızda varolan ortak doğrulan mücadeleye 

başlangıç noktası yapın. Yani tartışma, ihtilaflı noktalardan değil or¬ 

tak ve üzerinde anlaşmaya vanlmış noktalardan başlanmalıdır. Da¬ 

ha sonra üzerinde anlaşılan noktalardan yola çıkılarak muhataba 

sizin farklı olduğunuz noktalann, üzerinde anlaşılanlara uygun ol¬ 

duğu, onunkilerin ise bu noktalara aykırı olduğu anlatılmalıdır. 

Bu bağlamda Kitab Ehlinin, Arabistan müşrikleri gibi vaiıy, pey¬ 

gamberlik ve tevhid gibi gerçekleri inkâr etmediğine, bilakis aynen 

müslümanlar gibi bu gerçeklere, inandıktanna dikkat edilmelidir. 

Bu temel noktalarda anlaştıktan sonra, aralannda ihtilafa neden 

olabilecek asıl mesele, müslümanlann, Kitab Ehline indirilen kitap- 
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lara inanmadığı iddiasıdır. Bundan sonra müsülmanlar Kitab Ehli¬ 

ni kendilerine indirilen Kitab a inanmaya davet eder ve ona inan¬ 

mazlarsa Kitab Ehlini kafir ilan edeceklerini söylerler. İşte bu çok 

güçlü bir ihtilafın temelini oluşturabilir. Fakat burada müslümanla- 

nn konumu yine çok farklıdır. Onlar. Kitab Ehline indirilen bütün 

kitablann doğruluğuna ve Hz. Muhammede (s.a) indirilen vahye de 

inanırlar. Bundan sonra mesele. Kitab Ehlinin Allah tarafından gön¬ 

derilen kitaplardan bir kısmına inanıp diğerine inanmamaları konu¬ 

sunda açıklama yapmalarına bağlanır. İşte bu nedenle Allah burada 

müslümanlara, Kitab Ehli ile tartışacaklarında ilk önce meselenin 

olumlu yönlerini ele almalarım emretmektedir. “Onlara de ki: Tanrı¬ 

mız ve tanımız birdir ve biz O na teslim olanlanz. Biz, size indirilmiş 

olsun, bize indirilmiş olsun Ondan gelen bütün emir ve talimatlara 

boyun eğdik. Biz bir ülkeye, bir topluluğa veya bir ırka itaat eden 

kimseler değiliz ki, bir yere indirildiğinde Allah'ın emirlerine itaat 

edelim de başka bir yere indirildiğinde inkâr edelim: Biz ancak Al¬ 

lah'a itaat eden kullarız.” Bu mesele Kur an ın birçok yerinde ele 

edinmiştir, özellikle Kitab Ehlinden bahsederken daha da şiddetli 

vurgulanmıştır. Bkz. Bakara: 4, 136, 177, 285, Al-I İmran: 84, Nisa: 

136, 150-152, 162, 164, Şuara: 13. 

84. Bu ifade iki anlama da gelebilir: 1) “Nasıl daha önceki peygam¬ 

berlere kitaplar göndermişsek, bu kitabı da sana indirdik.” 2) “Biz bu 

kitabı, daha önceki kitaplarımızı reddetmesi için değil, onlan tasdik 

etmesi ve böyle olduğuna inanılması için gönderdik.” 

85. Konunun akışından bunlarla tüm Kitap Ehlinin değil, kendile¬ 

rine ilâhı kitapları doğru anlama ve kavrama yeteneği bahşedilmiş 

ve gerçek anlamıyla “Kitab Ehli” olan kimselerin kastedildiği anlaşıl¬ 

maktadır. Onlar, daha önceki İlâhî kitaplan da tasdik ederler. Al¬ 

lah'ın son kitabı geldiğinde, inatçılık ve kibir göstermeyip daha önce¬ 

ki kitaplan kabul ettikleri gibi onu da samimiyetle kabul etmişler¬ 

dir. 

86. "Şu insanlar"; Arabistan halkı. Burada anlatılmak istenen şu¬ 

dur: Hakkı seven insanlar, kendilerine daha önceden İlâhî bir kitab 

indirilmiş olsun veya olmasın, imanı her yerde tasdik ederler. 

87. Burada, "kafirler" ile önyargılanndan vazgeçip hakkı kabul et¬ 

meye hazır olmayan veya arzu ve sınırsız özgürlüklerine kısıtlama ve 

sınırlama getirilmesini istemedikleri için hakkı reddeden kişiler kas- 
t#»Hılmp»WAHır 
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48 Bundan önce sen hiç bir kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de 
yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı.88 

49 Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık olan 

ayetlerdir.89 Zulmetmekte olanlardan başkası, bizim ayetlerimizi inkâr 
etmez. 

50 Dediler ki: "Ona Rabbinden ayetler90 (birtakım mucizeler) indiril¬ 
meli değil miydi?" De ki: "Ayetler yalnızca Allah’ın katindadır. Ben ise, 
ancak apaçık bir uyancı-korkutucuyum." 

51 Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirmemiz onlara yet¬ 
miyor mu?91 Hiç şüphe yok, bunda iman etmekte olan bir kavim için ger¬ 

çekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.92 

AÇIKLAMA 

88. Bu, Yunus ve Kasas Surelerinde Hz. Muhammed’in (s.a) pey¬ 
gamberliğim kanıtlamak için öne sürülen delilin aynısıdır. (Bkz. Yu¬ 
nus an: 21. Kasas an: 64. 109. Daha aynnıtılı açıklama için bkz. 
Nahl an: 107, Isra an: 105, Müminun an: 66. Furkan an: 12 ve Şua- 
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ra: an 84.) 

Bu ayetle tartışmanın temeli. Hz. Peygamber in (s.a) okuma-yaz- 
masının olmamasıdır. Onun doğumundan yaşlılığına dek tüm ha¬ 

yatını oralarda geçirdiği çağdaşlan ve akrabalan, onun hiç kitap 
okumadığını, hatta eline kalem dahi almadığını çok iyi biliyorlardı. 
Bu gerçeği gözler önüne sürerek Allah der ki: Kitapta sunulan derin 
bilgiler, daha önceki peygamberlerin kıssalan, birçok değişik dinin 
inanç ve akideleri, eski ümmetlerin tarihleri, sosyal, ekonomik ve 
ahlâkî hayatla ilgili sorunlar -ki bunlar ümmi bir adam tarafından 
aktarılıyor- bu adamın bu derin bilgileri başka bir kaynaktan değil, 
ancak vahiyden elde ettiğinin apaçık delilleridir. Eğer o okur-yazar 
olsaydı ve insanlar onu kitap okurken, ciddi çalışmalar yaparken 

görmüş olsalardı, o zaman bâtıla tapanlar şüphelerine, onun bu bil¬ 
gileri vahiyden değil okuma ve inceleme sonucu elde ettiği şeklinde 
bir dayanak bulabilirlerdi. Fakat onun tamamen ümmî (okuma-yaz- 

ması olmayan kişi) olduğu gerçeği, böyle bir şüpheye meydan bırak¬ 
mamıştır. Bu bedenle, apaçık inatçılık hariç onun peygamberliğinin 
herhangi bir şekilde inkâr edilebileceği makul bir zemin yoktur." 

89. Yani hiç okuma-yazması olmayan birinin, birdenbire, hiç kim¬ 
se onu daha önce herhangi bir hazırlık yaparken görmediği halde 
olağanüstü nitelik ve özelliklere sahip Kur an gibi bir kitap getirmesi 
ve onu insanlara sunması, aslında bilgi ve hikmete sahip insanlar 
için o kimsenin peygamberliğinin apaçık delilidir. Tarihte büyük di¬ 
ye anılan kişilerin hayat hikayesi incelendiğinde, çevresinde onun 

kişiliğini şekillendiren ve yaşadığı sürece kendisinden kaynakala- 
nan mükemmellikler için onu hazırlayan faktörler bulunabilir. Her 
zarmsı onun çevresi ile kişiliğini oluşturan yönler arasında apaçık 
bir ilişki vardır. Fakat Hz. Muhammed in (s.a) çevresinde onun gös¬ 
terdiği mükemmellik ve mucizelere kaynak teşkil edebilecek hiçbir 
şey yoktur. Onun durumu sözkonusu olduğundan, ne o dönemdeki 

Arap toplumunda, ne de Arabistan'ın ilişkide bulunduğu komşu 
toplumlarda, Hz. Muhammed'in (s.a) kişiliğini oluşturan yönlerle 

uzaktan bile ilişkisi olan faktörler bulmak imkansızdır. İşte bu ger¬ 

çeğe dayanılarak burada Hz. Muhammed’in (s.a) kişiliğinin sadece 
bir tek ayet değil, birçok ayet olduğu vurgulanmaktadır. Cahil bir in¬ 
san, bu ayetlerdeki işaretlerden hiçbirini görmeyebilir. Fakat kendi¬ 

lerine ilim verilenler bu ayetleri görerek onun gerçekten Allah'ın 

Rasûlü olduğuna kani olmuşlardır. 

90. Yani, insanların görüp Hz. Muhammed’in (s.a) gerçekten Al¬ 

lah’ın Rasûlü olduğuna inanacakları mucizeler 
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91. Yani, “Sen okuma-yazma bilmediğin halde sana Kur an gibi bir 
kitab indirildi. Bu, insanları senin peygamber olduğuna ikna edecek 
başlıbaşına büyük bir mucize değil mi? Onlar bundan başka muci¬ 
zeler de mi istiyorlar? Diğer mucizeler sadece onlara şahit olanlar 
için geçerli ve etkilidir. Fakat bu mucize her zaman onlann gözleri 
Önünde durmaktadır. Kur'an onlara hemen hemen her gün okun¬ 
maktadır: Bu mucizeyi istedikleri an istedikleri şekilde gözleyebilir¬ 

ler.” 
Kuran bu meseleyi böyle açıkça vurguladıktan sonra, hala Hz. 

Peygamberin (s.a) okuma-yazma bildiğini ispatlamaya çalışanların 
cüreti gerçekten şaşırtıcıdır. Fakat gerçek şu ki, Kur'an burada Hz. 

Peygamberin (s.a) ümmiliğini onun peygamberliğinin apaçık bir de¬ 

lili olarak sunmuştur. Hz. Peygamber in (s.a) okuma-yazma bildiği 
veya hayatının daha sonraki bir döneminde öğrendiği iddiasını des¬ 
tekleyen hadisler hemen reddedilebilir. Çünkü Kur an a muhalif hiç 

bir hadis kabul edilemez. Aslında bu hadisler bir iddiaya temel teşkil 
edemeyecek denli zayıftırlar. Bu hadislerden birisi Buhari'dedir: 
Hudeybiye Anlaşması yazılırken Mekkeli müşriklerin temsilcisi Hz. 
Peygamber in (s.a) adının yanına "Rasûlullah" ibaresinin eklenmesi¬ 
ne karşı çıkar. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) o kâtibe (Hz. Ali) 

"Rasûlullah" ibaresini silip, yerine "Muhammcd bin Abdullah" yaz¬ 
masını söyler, Hz. Ali "Rasûlullah" ibaresini silmeyi reddeder. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber (s.a) anlaşma metnini kendi eline alır, ibareyi 

siler ve “Muhammed bin Abdullah” yazar. 
Fakat Berâ bin Azib'den rivayet edilen bu hadis, Buhari'de dört, 

Müslim'de de iki ayn yerde hep değişik ifadelerle geçer. 
1) Buhari'nin bir yerinde (Kitab'us-Sulh) bu hadisin sözleri şöyle- 

dir: “Nebi (s.a) Hz. Ali'ye o sözleri silmesini söyledi. O bunu yapama¬ 
yacağını bildirdi. Sonunda Nebi (s.a) onlan kendi eliyle sildi.” 

2) Aynı kitapta ikinci hadis şöyledir: “Bunun üzerine o (Peygam¬ 
ber), Ali'ye (r.a) dedi ki; "Rasûlullah'ı sil." O da şöyle dedi: “Vallahi, se¬ 
nin ismini asla silmem. O zaman (Nebi (s.a) metni aldı ve şöyle yazdı: 
“Bu Muhammed bin Abdullah'ın yaptığı anlaşmadır.” 

3) Berâ bin Azib'den rivayet edilen üçüncü hadis, Buhari'nin "Ki- 
tab'ül Cizye" bölümünde yeralmaktadır ve şöyledir: “Nebi (s.a) kendi¬ 
si yazma bilmezdi. Ali'ye (r.a) "Rasûlulah'ı sil" dedi. O; vallahi asla bu 
kelimeleri silmeyeceğim, dedi. Bunun üzirine Nebi (s.a) şöyle dedi: 
“Bu kelimelerin olduğu yeri bana göster.” Ona kelimelerin yerini gös¬ 

terdi. Nebi (s.a) de o kelimeleri kendi eliyle sildi.” 
4) Dördüncü hadis Buhari'nin Kitabul-Megazi indedir: “Bunun 

üzerine Nebi (s.a) yazmayı bilmediği halde anlaşma metnini eline al- 
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dı ve şöyle yazdı: Bu, Muhammed bin Abdullah'ın yaptığı anlaşma¬ 
dır." 

5) Müslim'de (Kitab'ul-Cihad). Yine Berâ bin Azibden rivayet edi¬ 

len hadiste Hz. Ali nin reddetmesi üzerine Hz. Peygamber in (s.a) biz¬ 
zat "Rasûlullah" kelimesini sildiği belirtilmektedir. 

b. Yine aynı kitapta Beradan rivayet edilen diğer bir hadis ise şöy- 
ledir: “Nebi (s.a) Ali'ye şöyle dedi: "Rasûlullah" kelimesinin nerede ol¬ 
duğunu bana göster. Hz. Ali ona o yeri gösterdi, o da silip fbn Abdul¬ 
lah yazdı.” 

Hadislerdeki tutarsızlık, daha sonraki ravilerin Berâ bin Azib'in 
(r.a) sözlerini tam doğru nakletmediklerini göstermektedir. Bu ne¬ 
denle bu rivayetlerin hiç birisi tamamen güvenilir kabul edilip. Hz. 

Peygamber (s.a) “Muhammed bin Abdullah" sözlerini kendisi yaz¬ 
mıştır denilemez. Belki de Hz. Ali (ra.) "Rasûlullah" ibaresini silmeyi 
reddedince Hz. Peygamber (s.a) nerede yazılı olduğunu öğrendikten 

sonra ibareyi bizzat kendisi silmiş, sonra da “İbn Abdullah" sözlerini 
Hz. Ali'ye ya da başka bir katibe yazdırmış olabilir. Başka hadisler 
anlaşma metnini yazan iki katip bulunduğunu bildirmektedirler: 
Hz. Ali ve Muhammed bin Mesleme (Feth’ul-Bari cilt. V, sh: 217). O 

halde bir katibin yapmadığım diğerinin yapmış olması imkansız de¬ 
ğildir. Bununla birlikte, eğer Hz. Peygamber (s.a) ismini bizzat kendi 
eliyle yazmışsa bile, dünyada buna benzer bir sürü örnekle karşılaş¬ 
mak mümkündür. Okuma yazması olmayan kimseler, başka bir şey 
okuyup-yazmadıklan halde kendi isimlerini yazmayı öğrenirler. 

Hz. Peygamberin (s.a) okur-yazar olduğu iddiasınm dayandırdığı 
diğer hadis ise İbn Ebi Şeybe ve Ömer bin Şeybe tarafından Müca- 
hid'den rivayet edilmiştir: “Nebi ölmeden önce okuma-yazmayı öğ¬ 
rendi.” Fakat bu hadisin isnadı, zayıftır. Hafız İbn Kesir hadis hak¬ 
kında “Zayıftır, aslı yoktur" demiştir. İkincisi hadis diğer yönlerden 
de zayıftır. Çünkü eğer Hz. Peygamber (s.a) hayatının son dönemle¬ 
rinde okuma-yazmayı öğrenmiş olsaydı, bu herkes tarafından bili¬ 
nirdi. Birçok sahabe bunu rivayet eder ve onun okuma yazmayı öğ¬ 
rendiği kişi (veya kişiler) de bilinirdi. Fakat bu hadisi. Mücahid in 

şeyhi (Mücahid in hadisi duyup aldığı kişi çev.) Avn bin Abdul¬ 
lah dan başkası rivayet etmemiştir. Ve bu Avn, sahabe değil, bu ha¬ 

disi hangi sahabeden (veya sahabilerden) aldığını da söylemeyen ta- 

biûndan bir zattır. Böyle zayıf hadislere dayanılarak, çok iyi bilinen 
gerçeklerle çatışan bir şey elbette kabul edilemez. 

92. Yani, bu kitabın indirilişi hiç şüphesiz, Allah ın büyük bir lüt- 
fııdur ve bu kitab insanlar için büyük uyanlar taşımaktadır. Fakat 
sadece inanan kimseler ondan yararlanabilirler. 
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52 De ki: "Benimle sizin aranızda şahid olarak Allah yeter. O, gökler¬ 
de ve yerde olanı bilir. Batıla inanan ve Allah’ı inkâr edip-küfredenler 

ise, işte onlar hüsrana uğrayanlardır." 
53 Azab konusunda senden acele (davranmanı) istiyorlar. Eğer adı 

konulmuş bir ecel (tayin edilmiş bir vakit) olmasaydı, herhalde onlara 

azab gelmiş olurdu. Fakat kendileri şuurunda olmadan o, onlara kuşku¬ 

suz apansız geliverecektir. 
54 Azab konusunda senden acele (davranmam) istiyorlar. Oysa ce¬ 

hennem, o küfre sapanlan gerçekten kuşatıp-durmaktadır. 
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5’> Azabın onlan kendi üstlerinden ve ayaklarının altından kaplaya¬ 

cağı gün (Allah): "Yapmakta olduklarınızı tadın" der. 
56 Ey iman etmekte olan kullarım, hiç şüphesiz benim arzım geniştir; 

artık yalnızca bana ibadet edin.94 
57 Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra bize döndürüleceksiniz.90 

58 İman edip salih amellerde bulunanlar; onlan, içinde ebedî kalıcı¬ 
lar olarak, altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhak¬ 

kak yerleştireceğiz. (Salih) Amellerde bulunanların ecri ne güzeldir.96 

AÇIKLAMA 

93. Yani. “Onlar sana tekrar şu teklifi yapıyorlar: Eğer sen gerçek¬ 
ten peygambersen ve biz de Hakkı inkâr ediyorsak, o zaman bize, 
tehdit ettiğin azabı geciktirip erteleme." 

94. Burada üstü kapalı bir şekilde hicret ima edilmektedir: "Eğer 
Mekke'de Allah'a ibadet etmenin zorlaştığını hissediyorsanız, orayı 
terkedip, Allah'a ibadet eden kullar olarak yaşabileceğiniz başka bir 
yere gidebilirsiniz. Çünkü Allah'ın arzı geniştir. Yurdunuza, ulusu¬ 
nuza değil. Allah'a ibadet etmelisiniz." Bu. gerçek olanın, ulus, vatan 
ve ülke değil Allah a ibadet olduğunu göstermektedir. Eğer belirli bir 
dönemde vatan, millet sevgisi ile Allah'a ibadet çatışırsa, işte bu mü¬ 
min için bir imtihan başlangıcıdır. Böyle bir durumda gerçek mümin 
vatan, millet, ülke sevgisini bir kenara bırakıp Allah'a ibadeti seçe¬ 
cektir. Gerçekten iman etmediği halde mümin olduğunu söyleyen 
kimse ise, inancını bir tarafa atıp vatanına, milletine ve ülkesine 
bağlı kalacaktır. Bu ayet açıkça gerçekten Allah'a ibadet eden bir ku¬ 
lun bir esir olabileceğini, ama asla belirli bir vatana veya ulusa tapan 
bir kimse olamayacağını göstermektedir. Onun için Allah'a ibadet, 
hayatının; uğrunda herşeyini feda edebileceği ve fakat onu hiçbir şe¬ 
ye feda edemeyeceği en değerli gayesidir. 

95. Yani, “Dünya hayatına fazla heves etmeyin, çünkü herkes er 
veya geç ölecektir. Hiç İrimse bu dünyaya ebedi yaşamak için gelme¬ 
miştir. Bu nedenle, asıl gayeniz, hayatı kurtarmak değil, imanınızı 
nasıl koruyacağınız ve Allah'a ibadetin gereklerini nasıl yerine geti¬ 
receğinizi öğrenmek olmalıdır. Sonunda mutlaka bize döneceksiniz. 
Eğer hayatınızı kurtarmak için imanınızı kaybetmişseniz, o zaman 
ahiretteki akıbetiniz biraz farklı olacaktır. Fakat tam aksine eğer 
imanınızı korumak için hayatınızı kaybetmişseniz, sonuçta bunun 
tam tersi olacaktır. Bu nedenle sadece bize döndüğünüzde yanınız¬ 
da ne getireceğiniz konusunda çaba ve gayret sarfetmelisiniz. Yanı¬ 
nızda yaşamak için feda ettiğiniz bir iman mı, yoksa inancınız için fe¬ 
da ettiğiniz bir hayat mı getireceksiniz." 

96. Yani, “Eğer inancınız ve doğruluğunuz nedeniyle bütün dünya 
nimetlerinden mahrum kalmışsanız ve dünyevî açıdan bakıldığında 
hayatınız tam bir kayıptan ibaretse bile, bunların karşılığını alacağı¬ 
nızdan, hatta daha da fazlasıyla mükafatlandınlacağınızdan emin 
olun." 
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59 Ki onlar, sabredenler97 ve Rablerine tevekkül edenlerdir.98 

60 Kendi nzkını taşıyamayan nice canlı vardır ki, onu da, sizi de Allah 

rızıklandırmaktadır. O, işitendir, bilendir.99 

61 Andolsun, onlara:100 "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim 

emre amede kıldı?" diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" diyecekler. 

Şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar? 

62 Allah, kullarından dilediğine rızkı yayıp-genişletir, onu kısar da. 

Hiç şüphe yok Allah, her şeyi bilendir. 

AÇIKLAMA 

97. "Onlar ki sabrederler": Onlar zorluklar, zararlar, işkence ve be¬ 
lalar karşısında bile imanlarında sebat ederler, onlar, iman etmele¬ 
rinin sonuçlarına katlanırlar ve geri dönmezler. Onlar, imandan dö¬ 

nerlerse elde edecekleri fayda ve çıkarların farkındadırlar. Fakat 
bunlara aldanmazlar. Onlar, kafirlerin ve doğru yoldan sapanlann 

bu dünyada elde ettikleri zenginlikleri görürler, bu dünyada elde et¬ 

tikleri zenginliklerine tesadüfen bile bakıp imrenmezler. 

98. "Onlar Rablerine tevekkül ederler": Onlar servetlerine, ticaretle¬ 
rine ve kabilelerine değil, Rablerine güvenip dayanırlar. Onlar sade¬ 

ce Rablerine tevekkül ettikleri için dünyevi imkanlarına bakmaksı¬ 
zın imanları uğrunda her güçle savaşmaya, her tehlikeye göğüs ger¬ 

meye ve imanları gerektirirse yurtlarını bile terketmeye hazırdırlar. 
Onlar Rablerinin, imanlarının, işledikleri salih amellerinin mükafa¬ 
tını boşa çıkarmayacağından emindirler ve Onun bu dünyada da 
kendisine inananlara ve salih kullara yardım edeceğine, ahirette ise 

onlara en güzel mükafatlan bahşedeceğine inanırlar. 
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99. Yani, hicret ederken ne hayatınızın emniyeti ne de rızkınız ko¬ 
nusunda endişe etmemelisiniz. Çünkü çevrenizde karada ve deniz¬ 
de gördüğünüz nice hayvan, kuş kendi nzıklannı beraberlerinde ta¬ 

şımazlar. Allah onlara nzık veriyor: Onlar nereye gitseler. Allah'ın 
lütfuyla nzıklannı bulurlar. Bu yüzden, imanınız nedeniyle yurtlan- 
nızdan aynlmak zorunda kaldığınızda yiyecek bir şey bulamayaca¬ 
ğınız gibi, bir endişe ile cesaretinizi yitirmeyin. Allah sayısız yaratığa 
rızkını verdiği gibi, aynı kaynaktan sizi de nzıklandınr. 

Aynı şeyleri Hz. Isa'da (a.s) havarilerine öğretip tebliğ etmiştir: 
“Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya bilinden nefret 

eder ve ötekini sever, ya da birini tutar ötekini hor görür. Siz Allah'a 
ve mammona (zenginlik-çev. notu) kulluk edemezsiniz, bunun için 

size diyorum; ne yiyeceksiniz yahut ne içeceksiniz diye hayatınız 
için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kaygı çekmeyin. Hayat yiye¬ 
cekten ve giyecekten daha üstün değil midir? Göğün kuşlarına ba¬ 
kın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne ambarlara toplarlar ve semavî 
babanız onlan besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz? Ve 

sizden kim kaygı çekmekle boyunun ölçüsüne bir arşın katabilir? 
Niçin esvabtan ötürü kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl 
büyüdüklerine iyi bakın, ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Size derim 
ki: Süleyman bile bütün izzetinde bunlar gibi giyinmiş değildi. Fakat 

bugün mevcut olup yann fınna atılan kır otunu Allah böyle giydirir¬ 
se, sizi daha çok giydirmez mi, ey az imanlılar! Şimdi: Ne yiyeceğiz? 
Yahut ne içeceğiz? Yahut ne giyeceğiz diye kaygı çekmeyin. (Çünkü 
İsrail kavminden gayri bütün milletler bütün bu şeyleri ararlar.) 
Çünkü semavî babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir. 
Fakat önce onun melekütunu ve salahını arayın, ve bütün bu şeyler 

size arttınlacaktır. Bundan dolayı yann için kaygı çekmeyin, zira ya- 
nnki gün kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi bugün yeter." 
(Matta, 6: 24-34) 

Kur'an'da ve Incil'de yeralan bu bölümlerin arka-planı aynıdır. 
Hakkın tebliğ edilmesi sırasında her zaman hak yolcusunun, maddi 
dünycinin imkânlarını hiç gözönünde bulundurmaksızın , hayatını 
sadece Allah'a emanet edip tevekkül edeceği bir an gelir. Bu şartlar¬ 
da, gelecekteki imkânlan hesaplayan, hayat teminatı ve nzık garan¬ 
tisi arayan kimseler hiçbir şey yapamazlar. Bu şartlar ancak, her 

tehlikeye korkusuzca göğüs geren, hatta hayatlannı bile tehlikeye 
atmaya hazır olan kimselerin güç ve çabalanyla değişebilir, işte bu 
fedakârlıklar sonucunda Allah'ın kelamı yücelir ve diğer tüm kelam 
ve akideler onun önünde boyun eğer. 

100. Buradan itibaren yeralan bölüm yine Mekkeli müşriklere hi¬ 
tap etmektedir. 
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63 Andolsun onlara: "Gökten su indirip de ölümünden sonra yeryü¬ 

zünü dirilten kimdir?" diye soracak olursan, şüphesiz: "Allah" diyecek¬ 
ler. De ki: "Hamd Allah’ındır."101 Hayır, onların çoğu akletmiyorlar. 

64 Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve (eğlence türünden) tutkulu 
bir oyalanmadır.102 Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilse¬ 

lerdi.103 
65 Onlar gemiye bindikleri zaman, -dini yalnızca O’na 'halis kılan gö¬ 

nülden bağlılar' olarak, Allah'a yalvanp-yakanrlar. Ama onları karaya 

çıkarıp kurtarınca da, hemen şirk koşarlar. 
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66 Kendilerine verdiğimiz (nimetler)e nankörlük etsinler ve yararla¬ 

nıp- metalansınlar diye.104 Ancak onlar yakında bileceklerdir. 

67 Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar kapılıp-yağma edilirken, 

biz Harem (Mekke’y)i güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık.100 Yine de on- 

lar,batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? 

68 Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine 

hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir?106 Küfre sa¬ 

pan lara cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok? 

.69 Bizim uğrumuzda cihad edenlere, biz şüphesiz onlara yollarımızı 

gösteririz.107 Gerçek şu ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir. 

AÇIKLAMA 

101. Burada "'Elhamdülillah" (hamd Allah adır) Sözleri iki anlama 
gelir. 1) “Bütün bunları yapan Allah olduğuna göre, başka hiçbir şey 

değil, sadece O hamde layıktır.”, 2) Bunu bizzat siz de kabul ettiğiniz 
için Allah'a hamd olsun.” 

102. Yani, “Dünya aslında, çocukların eğlenmek için bir süre çıkıp 
vakit geçirdikleri ve tekrar eve geri döndükleri bir oyun gibidir. Ora¬ 
da kral olan aslında kral değildir, sadece o rolü oynamaktadır. Bir 
zaman gelir oyun sona erer ve dünyaya ilk geldiğinde olduğu gibi 
krallığını eli boş terkeder. Aynı şekilde burada hayatın hiçbir günü 
sürekli değildir. Herkes belirli bir süre için rolünü oynamaktadır. Bu 
kısa süren hayatın zaferlerinin cazibesine kapılan, vicdan ve iman¬ 

larını kaybederek dünyada eğlence, zevk, başan ve şeref elde edenler 
sadece kısa bir süre için oyun oynamaktadırlar. Bu insanlar dünya¬ 
da iken yıllarca kendilerini bu oyuncaklarla aldatıp; ölüm kapısın¬ 

dan elleri boş bir şekilde, ahiretteki ebedi hayatı gözettiklerinde ve 
cazip oyuncakların kendileri için ebedî bir azaba sebeb olduğunu 
gördüklerinde acaba oyuncaklarının kendüerine ne faydası olacak¬ 
tır?" 

103. Yani "Eğer bu insanlar bu dünya hayatının imtihan için veril¬ 
miş bir süre olduğunu ve insan için gerçek hayatın ebedi ahiret ha¬ 

yatı olduğunu bilselerdi, bu hazırlık ve imtihan dönemini oyun ve eğ¬ 
lence ile geçirmez. Bilakis her dakikasını ahiretteki ebedi hayatlan 

için hazırlık yaparak geçirirlerdi." 

104. Açıklama için bkz. Enam an: 29-41, Yunus: 29-31, fsra an: 
84 

105. Yani, “Çevresinde güvenlik ve barış içinde oldukları Mekke 
şehri, Lat veya Hubel tarafından mı mukaddes belde kılındı? Arabis¬ 
tan gibi çetin bir bölgede böyle bir yeri 250 yıl boyunca tüm fitne ve 
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kanşıklıklardan korumaya hangi tanrı veya tanrıçanın gücü yeter? 
Bizden başka bu beldenin emniyet ve kudsiyetini kim muhafaza ede¬ 
bilir." 

106. Yani. “Muhammed peygamber olduğunu iddia etti, siz ise onu 
inkâr ettiniz. O halde sadece şu iki seçenek mevcuttur. Eğer Mu¬ 
hammed. Allah adına yalan bir iddiada bulunmuşsa, ondan daha 
zalim bir kimse olamaz. Eğer siz gerçek bir peygamberi yalanlamış¬ 
sanız, o zaman da sizden daha zalim kimse olamaz.” 

107. "Mücahede" kelimesini daha önce an: 8'de açıklamıştık. Ora¬ 
da savaşan kişinin ancak kendi faydası için savaştığı söylenmişti, 
(ayet: 6) Burada ise tekrar Allah ın, tüm dünyayı karşısına almak pa¬ 
hasına da olsa kendi uğrunda samimiyetle savaşanları yalnız bırak¬ 

mayacağı, bilakis onlara yardım edip destekleyeceği, kendisine gi¬ 
den yollan onlar için açacağı vurgulanmaktadır. Allah her an onlara 
kendi nza ve desteğini kazanma yollannı öğretir ve her dönüm nok¬ 

tasında onlara doğru yol ile yanlış yollan birbirinden ayırd etmeleri¬ 
ni söyleyen bir ışık gösterir. Kısaca, Allah onlara samimiyetleri ve sa- 
lih ameller için gösterdikleri arzunun yoğunluğu ölçüsünde yardım 
eder, doğru yolu gösterir ve onlan destekler. 

ANKEBUT SURESİNİN SONU 
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RUM SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure. Rum adını, içinde "ğulibet'ir-Rum" ifadesi geçen ikinci 
ayetten alır. 

Nüzul Zamanı: Bu surenin nüzul zamanı, surenin başlangıcında 
değinilen tarihsel olaylar gözönünde bulundurularak tespit edilebi¬ 
lir. Surede "Rumlar en yakın bir yerde yenildiler" denilmektedir. O 
günlerde Arabistan'a yakın Bizans yönetimindeki ülkeler Ürdün. 
Suriye ve Filistin'di ve bu ülkelerde MS. 615 de BizanslIlar îranlılar'a 

yenilmişlerdi. O halde büyük bir kesinlikle bu surenin o yıl nazil ol¬ 
duğu söylenebilir ki, bu Habeşistan'a hicret edildiği yıldı. 

Tarihsel Arka-Plan: Bu surenin ilk ayetlerinde verilen gaybi bilgi¬ 
ler, Kuranın Allah kelamı ve Hz. Muhammed'in (s.a) Allah'ın Rasûlü 
olduğunun apaçık delilleridir. Şimdi bu ayetlerle ilgili tarihsel arka- 
plana bir göz atalım. 

Hz. Muhammed'in (s. a) peygamber olarak ortaya çıkışından sekiz 
yıl önce Phokas, Bizans İmparator u Maurice'i1 tahtından indirip 
onun yerine kendisini İmparator ilan etti. Phokas, ilk önce İmpara¬ 
torun beş oğlunu onun gözleri önünde öldürttü, daha sonra İmpara¬ 
toru da öldürttü ve başlarını Konstantinopol (İstanbul) caddelerinde 
dolaştırdı. Bundan birkaç gün sonra da İmparatoriçe ve üç kızını öl- 

1. Meydan Laroussea göre bu imparatorun adı Maurikios diye telaffuz edilir, (çev. 
notu) 
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dürttü. Bu olay. İran'ın Sasani Kralı Hüsrev Perviz'e, Bizans'a sal¬ 
dırması için iyi bir firsat vermiş oldu. Çünkü İmparator Maurice, 
Hüsrev'in dostuydu, Hüsrev onun yardım ve desteğiyle tahta geç¬ 

mişti. Bu nedenle Kral Hüsrev. tahtı gaspeden Phokas'tan manevi 
babasının ve onun çocuklarının intikamını alacağını ilan etti. Bu¬ 
nun üzerine MS. 603'de Bizans'a karşı savaş açtı. Ve birkaç yıl içinde 

Phokas'ın ordularını peşpeşe yenilgiye uğratarak bir taraftan Ana¬ 
dolu'da Edessa'ya (bugünkü Urfa), diğer taraftan Suriye'de Halep ve 
Antakya’ya kadar ilerledi. Bizanslı yöneticiler Phokas'ın ülkeyi kur¬ 

taramayacağını görünce, Afrika valisinden yardım istediler. O da oğ¬ 
lu Herakliyusü kuvvetli bir ordu ile Konstantinopol'a gönderdi. Pho- 
kas hemen tahttan indirildi ve Herakliyus imparator ilan edildi. He- 

rakliyus, Phokas'a aynen onun eski İmparator Maurice'e davrandığı 
gibi davrandı. Bu olay. Hz. Muhammed'e (s.a) peygamberliğin geldiği 
MS. 610 yılında vuku buldu. 

Hüsrev Perviz'in savaş açma sebebi, Phokas tahttan indirilip öl¬ 
dürüldükten sonra artık geçerli değildi. Eğer bu savaşın asıl sebebi 
dostunu öldürdüğü için Phokas'tan intikam almak olsaydı, Hüsrev, 
Phokas’ın ölümünden sonra yeni imparatorla anlaşma yapardı. Fa¬ 
kat o savaşa devam etti ve savaşa Mecusilik (ateşperestlik) ve Hıris¬ 
tiyanlık arasındaki bir anlaşmazlık niteliği kazandırdı. Yıllardan be¬ 
ri resmi kilise yetkilileri tarafından afaroz edilen ve zulmedilen (Nas- 
turi ve Yakubî gibi) Hıristiyan mezhepleri de Mecusileri destekledi¬ 
ler. Yahudiler de onlarla birlik oldu. Hatta Hüsrev'in ordusundaki 
Yahudilerin sayısı 26.000'e ulaşıyordu. 

Herakliyus bu güçlü saldırıyı durduramadı. Tahta geçtikten son¬ 
ra doğudan aldığı ilk haber, Antakya'nın lranlılar tarafından işgal 
edildiği oldu. Bundan sonra MS. 613'de Şam düştü. MS. 614 de Ku¬ 
düs'e giren lranlılar Hıristiyan dünyasını da yerle bir ettiler. Doksan- 
bin Hıristiyan öldürülmüş ve Mescid-i Aksa tahrip e*dilmişti. Hıristi¬ 
yan inancına göre Hz. Isa'nın (a.s) üzerinde öldürüldüğü kutsal haç 
yerinden sökülmüş ve Medyen'e taşınmıştı. Baş rahip Zekeriya esir 
alınmış, şehrin bütün önemli kiliseleri yerle bir edilmişti. Hüsrev 
Perviz'in bu zafer nedeniyle nasıl böbürlendiği, Kudüs'ten Herakli- 
yus'a yazdığı bir mektuptan anlaşılabilir: "Bütün tanrıların en bü¬ 
yüğü ve tüm dünyanın hakimi Hüsrev'den onun zavallı ve aptal ku¬ 

luna: “Sen rabbine güvenip, dayandığını söylüyorsun. O halde rab- 
bin neden Kudüs'ü benden kurtarmadı?” 

Bu başarıdan sonra bir yıl içinde Iran orduları, Ürdün, Filistin ve 
tüm Sina Yarımadası nı geçip Mısır sınırlarına ulaştılar. O günlerde 
Mekke'de daha büyük tarihî sonuçlara yol açacak başka bir çatışma 
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devam ediyordu. Bir tek Allah'a inananlar, Hz. Muhammed'in (a.s) 
önderliğinde. Kureyş'in ileri gelenlerinin yönetimindeki müşriklere 
karşı varolma savaşı veriyorlardı. MS. 615 yılında bu savaş öyle bir 
dereceye ulaşmıştı ki. müslümanlardan oldukça büyük bir grup, 
yurtlarını terkedip o günlerde Bizans’ın müttefiki olan Hıristiyan 
Habeş Krallığına sığınmak zorunda kalmıştı. O günlerde Sasanilerin 
BizanslIlara karşı zafer kazanması, Mekke'de çok konuşulan bir ko¬ 
nu idi. Müşrikler bu olaya çok seviniyor ve müminlerle şöyle alay edi¬ 
yorlardı: “Bakın. İran'ın ateşperestleri zafer kazanıyor ve vahye, pey¬ 
gamberliğe inanan Hıristiyanların kökü kurutuluyor. Aynı şekilde 
biz de Arabistan putperestleri olarak sizi ve dininizi kökten yok ede¬ 
ceğiz.” 

■ Bu sure nazil olduğunda şartlar böyleydi ve surede şöyle bir gaybî 
haber veriliyordu: "Kumlar en yakın bir yerde yenildiler, fakat bu yenil¬ 
giden kısa bir süre sonra zafere ulaşacaklardır. İşte o gün müminler Al¬ 
lah'ın lütfettiği zafere sevineceklerdir." Burada bir değil iki gaybî ha¬ 
ber verilmektedir. Birincisi Rumi ar zafer kazanacaklar, İkincisi aynı 
zamanda müslümanlar da bir zafer kazanacaklardır. Görünür şart¬ 
lar dahilinde bu iki müjdenin de gerçekleşmesi imkansız gibiydi. Bir 
taraftan Mekke'de ezilen, işkence gören bir avuç müslümaıı vardı ve 
fc ı müjdeden sonra sekiz yıl boyunca bile müminlerin zafer kazan¬ 
ma şansları yokmuş gibi görünüyordu. Diğer taraftan Rumİar her 
geçen gün toprak kaybediyorlardı. MS. 619'da Mısır'ın tamamı Sa¬ 
sanilerin eline geçmiş ve Mecusi orduları Trablusgarb'a kadar ulaş¬ 
mışlardı. Anadolu'da Rumları Boğaziçi'ne dek sürmüşler ve MS. 
617'de Konstantinopol’un tam karşısındaki bölgeyi (bugünkü Kadı¬ 
köy) ele geçirmişlerdi. İmparator bunun üzerine Hüsrev'e bütün 
şartlan kabul etmek üzere bir banş yapmaya hazır olduğunu bildi¬ 
ren bir elçi gönderdi. Fakat Hüsrev şu cevabı verdi: “İmparator, zin¬ 
cirlenmiş halde önüme getirilmedikçe ve çarmıha gerilmiş tannsın- 
dan vazgeçip ateş tannsına tapmadıkça ona eman vermeyeceğim." 
Bu yenilgiden çok üzüntü duyan imparator en sonunda Konstanti- 
nopol'den Kartaca'ya (bugünkü Tunus) gitmeye karar verdi. Kısaca¬ 
sı, İngiliz tarihçi Gibbon un da dediği gibi, Kur an in bu müjdeyi ver¬ 
mesinden sekiz yıl sonra bile hiç kimse, Bizans imparatorluğu nun 
tekrar İran'ı yenilgiye uğratacağını hayal bile edemezdi. Hatta değil 
Iran ı yenmek, hiç kimse bu şartlar altında İmparatorluğun hayatını 
idame ettirebileceğine ihtimal vermiyordu. 

Bu ayetler nazil olduğunda, Mekkeli müşrikler bunlarla çok alay 
ettiler ve Ubeyy bin Halef, Hz. Ebu Bekir'le (r.a) Romalılar üç sene 
içinde zafer kazanması şartıyla on deve üzerinde bahse tutuştu . Hz. 
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Peygamber (s.a) bu bahsi duyunca şöyle dedi: “Kur an, Bid'i Sinin- 

ifadesini kullanıyor. Arapça "Bid" kelimesi, ona kadar olan sayılan 
kapsar. O halde bahsi on seneye, develerin miktannı da yüze çıka- 
nn." Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir (r.a), Ubeyy'le tekrar konuştu ve 

bahis on yıl ve yüz deve üzerinden yapıldı. 
MS. 622'de Hz. Peygamber (s.a) Medine'ye Hicret ettiğinde, İmpa¬ 

rator Herakliyus gizlice Konstantinopol'dan ayrılıp Trabzon'a, ora¬ 

dan da Karadeniz'e gitti ve İran'a arkadan saldırma hazırlıklarına gi¬ 
rişti. Bunun için Kilise'den para yardımı istedi. Papa Sergius ona Hı¬ 
ristiyanlığı, Ateşperestliğe karşı koruması için Kilise hâzinesinden 
faizle borç para verdi. Heraklius karşı saldırısına M.S 623 de başla¬ 
dı. Ertesi yıl MS. 624'de Azerbeycan'a girdi ve Zerdüşt'ün doğum yeri 
olan Cloromia*yı yerle bir edip İran'ın en önemli ateş tapmağım yıktı. 
Allah'ın kudreti ne kadar da büyük! Aynı yıl müslümanlar da Be- 
dir'de müşriklere karşı ilk defa zafer kazandılar. Böylece Rum Sure- 
si'nde verilen iki gaybı haber de on yıl içinde gerçekleşmiş oldu.2 

Bizans kuvvetleri tranlılan püskürtmeye devam ettiler ve Nino- 
va'daki çarpışmada (MS. 627) onlara en büyük darbeyi vurdular. 
"Dastagerd"i ele geçirip, o günlerde İran'ın başkenti olan "Ctesiphon" 

taraflarına kadar ulaştı. MS. 628’de bir iç ihtilâlde Hüsrev Perviz 
hapsedildi, on sekiz oğlu gözleri önünde öldürüldü ve birkaç gün 
sonra da kendisi hapishanede öldü. Bu, Kuranın "büyük zafer" diye 

ifade ettiği Hudeybiye Anlaşmasının imzalandığı yıldı. Aynı yıl Hüs¬ 
rev in oğlu II. Kubâd, işgal edilen Rum topraklarından çekildi. Hakiki 
çarmıh ı (Hıristiyanlara göre Hz. İsa'nın (a. s) üzerinde öldürüldüğü 
çarmıh) restore edip monte etmek üzere Kudüs'e gitti ve aynı yıl Hz. 
Muhammed (s.a), Hicret'ten sonra ilk defa "Umret'ül-kaza" yapmak 

için, Mekke'ye girdi. 
Bundan sonra artık Kuranın önceden bildirdiği gaybî haberler¬ 

den kimse şüphe edemezdi. Bu olay birçok Arap putperestin Islâm'ı 
kabul etmesine neden oldu. Ubeyy bin Halefin varisleri bahsi kay¬ 

betmişlerdi ve Hz. Ebu Bekir'e yüz deve vermek zorundaydılar. Hz. 
Ebu Bekir, bahisten kazandığı develeri Hz. Peygambere getirdi. Hz. 
Peygamber (s.a), bahsin henüz kumar ve şans oyunlarının yasak¬ 
lanmadığı bir dönemde yapıldığını, fakat şimdi bunlar yasaklandığı 
için develerin sadaka olarak verilmesi gerektiğini söyledi. Bu neden¬ 
le cedelci kafirlerle girilmiş olan bahisten elde edilen malın alınması 

kabul edilmiştir, fakat elde edilenin kişisel harcamalarda kullanıl¬ 
mayıp sadaka olamk harcanması konusunda da talimat verilmiş¬ 

tir. 

2. Gibbon: Decline and Fail of The Roman Empire (Roma İmparatorluğu nun Gerileyişi 

ve Çöküşü) dit 2 sh. 788, Modern Ubrary, New York. 
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Ana Fikir ve Konular: 
Sure, Rumların yenilgiye uğradıklarını ve dünyadaki bütün in¬ 

sanların imparatorluğun yıkılacağını düşündüklerini, fakat birkaç 
yıl içinde durumun tersine dönüp yenilenlerin zafer kazanacaklarını 
bildiren bir bölümle başlamaktadır. 

Bu giriş, insanların sadece görünürde ve yüzeyde olanları görme¬ 
ye yakın oldukları gibi büyük bir gerçeği vurgulamaktadır. İnsan gö¬ 
rünenin ve yüzeyin ötesindekilerden haberdar değildir. Hayatın 
önemsiz meselelerinde, bu sadece yüzeyde olanı görme alışkanlığı, 
insanı yanlış anlama ve hesaplamalara yöneltebilir. Ve insan “yarın 
ne olacağı" konusunda bilgisinin eksikliği nedeniyle yanlış tahmin¬ 
ler yapmaya yatkınsa, bütün hayatım, sadece görünürde varolanla¬ 
rı gözönünde bulundurarak yönlendirdiğinde hatasının ne kadar 
büyük olacağını tahmin etmek zor değil. 

Daha sonra, Bizansla İran arasındaki savaşın ardından konunun 
yönü ahiret inancına çevrilmiştir. Yirmiyedınci ayete dek insana, çe¬ 
şitli şekillerde ahiretin zaruri ve makul olduğu kadar mümkün de ol¬ 
duğu anlatılmaktadır. İnsanın hayat düzenini, dengeli ve istikrarlı 
bir şekilde devam ettirebilmesi için bugünkü hayatmı ahiret inancı¬ 
na göre düzenleyip planlaması gerekmektedir. Aksi takdirde sadece 
görünürde ve yüzeyde varolan şeylere dayananların düştüğü hataya 
o da düşecektir. 

Bu bağlamda, ahiret inancını ispatlamak için delil olarak sunu¬ 
lan kainattan ayetler, aynı zamanda tevhid inancını da destekle¬ 
mektedir. O halde, 28. ayetten itibaren tevhidin tasdiki ve şirkin red¬ 
di konu alınmakta ve insan için en fıtrî hayat tarzının sadece bir tek 
Allah'a ibadet olduğu vurgulanmaktadır. Şirk insanın fıtratına oldu¬ 
ğu kadar, kainatın doğasına da aykırıdır. Bu nedenle insan ne za¬ 
man bu sapıklığı seçtiyse, fesat ve fitne ortaya çıkmıştır. Yine burada 
iki büyük güç arasındaki savaşın neden olduğu karışıklığa dikkat 
çekilmekte ve bu karışıklığın da, şirkin bir sonucu olduğu, insanlık 
tarihinde fitne ve karışıklık çıkaranların hepsinin de müşrikler oldu¬ 
ğu söylenmektedir. 

Sonuç olarak, insanlara, ölmüş olan toprak Allah'ın indirdiği yağ¬ 
mur suyuyla nasıl birdenbire canlanıp bitkilerle kaplanıyor ve yeşe¬ 
riyor ise, ölü insanların da aynı şekilde tekrar dirilip canlanacakları¬ 
nı anlatan bir misal gösterilmektedir. Allah rahmetini (yağmur) va¬ 
hiy ve risalet şeklinde gönderir, bu da insanlara yepyeni bir hayat ve¬ 
rir ve onların gelişip serpilmelerini sağlar. O halde: "Eğer siz bu fır¬ 
satı değerlendirirseniz Arabistan'ın verimsiz çölleri Allah'ın rahme¬ 
tiyle verimli hale gelecek ve bütün avantajlar sizin lehinize olacaktır. 
Aksine bu fırsatı değerlendiremezseniz sadece kendinize zarar ver¬ 
miş olacaksınız. O zaman pişmanlığın hiçbir faydası olmayacak ve 
size değerlendirmeniz için fırsat verilmeyecektir." 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Mîm. 
2 Rum (orduları) yenilgiye uğradı. 
3 Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.1 
4 Birkaç yıl içinde. Bundan önce de, bundan sonra da emir Allah'ın¬ 

dır.2 Ve o gün mü'minler sevineceklerdir.3 
5 Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün 

olandır, esirgeyendir. 
6 (Bu,) Allah'ın vadidir; Allah vadinden geri dönmez. Ancak insanla¬ 

rın çoğu bilmezler. 

AÇIKLAMA 

1. lbn Abbas'tan, diğer sahabe ve tâbiun’dan rivayet edilenlere gö¬ 

re, Bizans’la Iran arasındaki bu savaşta müslümanlann Bizans'ı, 
Mekkeli müşriklerin de İran'ı tuttukları ortaya çıkmaktadır. Bunun 
birçok sebebi vardır. Birincisi, Iranlılar bu savaşa Mecusilikle Hıris¬ 

tiyanlık arasındaki bir savaş havası veriyorlar ve bunu siyasî bir fe- 
tihden çok Mecusiliği yayma aracı olarak kabul ediyorlardı. Ku¬ 
düs'ün fethinden sonra Hüsrev Perviz, İmparator Herakliyus’a yaz¬ 

dığı mektupta bu zaferi Mecusiliğin doğruluğunun bir delili olarak 
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kabul ettiğini belirtmektedir. îlke olarak Mecusî inancı, Mekkeli 
müşriklerin inancına benziyordu, çünkü Mecusiler de tevhidi inkâr 
ediyor, iki ilahın varlığına inanıyor ve ateşe tapıyorlardı, işte bu ne¬ 
denle Mekkeli müşrikler savaşta onların tarafım tutuyorlardı. Bun¬ 
ların aksine Hıristiyanlar, tek tann inançları ne denli tahrif olursa 
olsun bir tek Allah inancım dinin temeli olarak kabul ediyor, ahirete 
inanıyor, vahy ve risaleti, hidayetin kaynağı olarak kabul ediyorlar¬ 
dı. Yani, onların dini ilke olarak İslâm'a benziyordu. îşte bu nedenle 
müslümanlar, doğal olarak onların tarafını tutuyor ve putperestle¬ 
rin kendilerine hakim olmasını istemiyorlardı. İkincisi, yeni bir pey¬ 
gamberin gelişinden önce, bir önceki peygambere inanlar yeni pey¬ 
gamberin mesajı kendilerine ulaşıncaya ve onu açıktan reddedince- 
ye dek müslüman sayılırlar, (bkz. Kasas an: 73). O sıralarda, Hz. 
Muhammed'e (s. a) peygamberlik geleli henüz beş altı yıl olmuştu ve 
henüz mesajı Arabistan dışına ulaşmamıştı. Bu nedenle müslü¬ 
manlar. Hıristiyanlara kâfir gözüyle bakmıyorlar, fakat Yahudileri 
Hz. İsa’nın (a.s) peygamberliğini inkâr ettikleri için kâfir olarak ka¬ 
bul ediyorlardı. Üçüncüsü Kasas: 52-55 ve Maide 82-85'de de deği¬ 
nildiği gibi Hıristiyanlar ta başından beri müslümanlara hoşgörülü 
davranıyorlar ve içlerinden çoğu hakkın mesajını açıkgönüllülükle 
hemen kabul ediyorlardı. Bundan başka Hıristiyan Habeş Kralının 
kendisine sığman müslümanlann tarafını tutup, Mekkeli müşrikle¬ 
rin, müslümanlan kendilerine teslim etmesi isteklerini geri çevirme¬ 
si de, müslümanlann Mecusilere karşı Hıristiyanların tarafını tut¬ 
masını gerektiriyordu. 

2. Yani, “İlk başta İranlIlar galip geldiğinde, bu o sırada alemlerin 
Rabbinin -haşa- zayıf olduğu, sonralan Romalılar galip geldiğinde 
Allah'm kaybettiği mülkü tekrar kazandığı anlamına gelmez. Haki¬ 
miyet her zaman Allah'a aittir. İlk önce zafer kazanan tarafa Allah za¬ 
fer bahşetmişti, daha sonradan zafer kazanacak tarafa da, zaferi Al¬ 
lah verecektir. Çünkü O nun mülkünde hiç kimse bağımsız olarak 
hakimiyet elde edemez. O nun yücelttiği yücelir ve O nun alçalttığı 
alçalır.” 

3. İbn Abbas, Ebu Said el-Hudri, Süfyan-ı Sevri, Süddî ve diğerleri, 
Romalıların lranlılara karşı kazandığı zaferle müslümanlann Be¬ 
dirde müşriklere karşı kazandığı zaferin hemen hemen aym zâma- 
na rastladığını bildirmişlerdir. Bu nedenle müsülmanlar iki kat se¬ 
vinç yaşamışlardır. MS. 624 yılı Bedir Savaşı nın olduğu yıldır ve Bi¬ 
zans İmparatoru nun Zerdüşt'ün doğum yerini harap edip İran'ın en 
büyük ateş-tapmağmı yerle bir ettiği yılın aynısıdır. 
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7 Onlar, dünya hayatından (yalnızca) dışta olanı bilirler. Ahiretten ise 

gafil olanlardır.4 

8 Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı?3 Allah, gökleri, yeri 

ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre (ecel) 

olarak yaratmıştır.6 Gerçekten, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı 

inkâr etmektedirler.7 

AÇIKLAMA 

4. Yani, “Ahirete işaret eden birçok ayetler ve deliller bulunmasına 
ve insanların bundan gafil olmasına hiçbir sebep bulunmamasına 
rağmen, insanlar yine de kendi dar-görüşlülükleri nedeniyle ahiret¬ 
ten gafil kalıyorlar. Onlar dünya hayatının sadece görünen ve yü¬ 
zeyde olan kısmını görüyorlar, onun arkasındaki gerçeklerden ise 
tamamen habersizler. Yoksa Allah'ın onları bu konuda uyarmasın¬ 

da hiçbir eksiklik ve gevşeklik yok." 

5. Bu. ahiret için başlıbaşına bir delildir. Bununla şöyle denilmek 
isteniyor: “Bu insanlar, değil dışarıdaki tezahürleri, sadece kendi 
nefisleri hakkında tefekkür etselerdi, kendi içlerinde, bu hayattan 
başka ikinci bir hayatın varolmasının zaruri olduğunu tespit ede¬ 
ceklerdi. İnsanı dünyadaki diğer yaratıklardan ayıran üç özgün özel¬ 

lik vardır. 1) Arz ve onun çevresindeki sayısız varlık ona boyun eğmiş 
ve insana onlardan yararlanmasını sağlayacak büyük güçler veril¬ 

miştir. 2) İnsan, kendisi için dilediği hayat tarzım seçmekte serbest 
bırakılmıştır. Dilediği gibi imanı veya küfrü, itaati veya isyanı, fazilet 
veya sapıklığı seçebilir. Doğru olsun, yanlış olsun, seçtiği her yolda 
ona, o yolu takip etmesi için yardım edilir. Seçilen yol Allah'a itaat ve- 
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ya O na isyan olsun, insanın Allah ın verdiği tüm kaynak ve araçları 
kullanıp tüketmesine izin verilmiştir. 3) İnsana, istek dışı veya istek 
dahili hareketleri birbirinden ayırd edebilmesine yarayan içgüdüsel 
bir ahlâki duyum bahşedilmiştir. O, istek dahili hareketleri iyi veya 
kötü diye belirler ve içgüdüsel olarak iyi bir hareketin mükafatlandı¬ 
rılıp kötü bir hareketin cezalandırılması gerektiği kararma varır. 

İnsanın kendi nefsinde bulunan bu üç özellik, insanın yaptıkla¬ 
rından hesaba çekileceği, kendisine verilen güçleri emrine sunulan 
dünya üzerinde nasıl tasarruf ettiğinin sorulacağı, kendisine verilen 

seçme hürriyeti sonucunda doğru mu, yoksa yanlış yolu mu seçtiği¬ 
nin görüleceği, irade dahili yaptığı hareketleri hakkında hüküm ve¬ 
rilip iyi davranışlarının mükafatlandınlacağı ve kötü davranışların 
cezalandırılacağı bir zamanın varolması gerektiği gerçeğine işaret 
eden özelliklerdir. Bu zaman, insanın hayat faaliyetleri sona erdiğin¬ 
de ve amel defteri kapandığında gelecektir, daha önce değil. Ve bu 
an, sadece bir kişinin veya bir milletin değil, bütün insanlığın amel 
defterlerinin kapandığı bir zamanda olmalıdır. Çünkü bir insanın 
veya bir milletin geçip gitmesiyle, o insanın veya o milletin davranış¬ 
larının etkisi hemen sona ermemiştir. O kişinin bıraktığı etki de 
onun amel defterine yazılmalıdır. Bu etkilerin geçerli olduğu dönem 
gözönüne alınmaksızın, nasıl hesap kapatılıp ceza ve mükafatlar 
adaletle sahiplerine verilebilir? O halde insanın kendi nefsi de, dün¬ 
yada insanın işgal ettiği konumun bu dünya hayatından başka, bir 
mahkemenin kurulacağı ve insanın yaptıklarının adilce yargılanıp 

her insanın amellerine göre ceza veya mükafat göreceği başka bir 
hayat daha olmasını gerekli kıldığına şehadet etmektedir. 

6. Bu cümlede ahiretle ilgili iki delil daha yer almıştır, insan kâina¬ 
tın düzenini iyice incelediğinde çok belirgin olan iki noktayı keşfede¬ 
cektir. Birincisi; Kâinat hak ile yaratılmıştır. O bir çocuğun oyalana¬ 
cağı ve yapılıp bozulmasının hiçbir anlamı olmayan bir oyuncak de¬ 

ğildir. Tam aksine, her parçası kendisinin büyük bir hikmet sonucu 
yaratıldığına şehadet eder, onu oluşturan her bölüm bir kanuna ta¬ 
bidir ve ondaki herşeyin ardında bir gaye yer alır, insanın tüm sosyal 

ve ekonomik hayaü, tüm sanatlar ve bilimler, insanm yaptığı herşe¬ 
yin eşyanın ardındaki konu ve amacı tespit etmesi ile mümkün oldu¬ 
ğuna şehadet etmektedir. Eğer insan kuralsız ve amaçsız bir oyun¬ 
cak dükkanına yerleştirilmiş bir kukla olsaydı, bilim, medeniyet ve 
sosyal hayat gibi şeyler olmazdı. Şimdi bu dünyayı böyle hikmet ve 
düzen içinde yaratan, onun içine büyük zihni ve fiziksel yeteneklere, 

güç ve yetkilere sahip, seçme ve davranış özgürlüğü, ahlâki duygusu 
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bulunan kendisine sınırsız dünya kaynaklarının emanet edildiği in¬ 
san gibi bir yaratık yerleştiren o hikmet sahibi varlığın, insanı gaye¬ 
siz ve amaçsız yaratmış olması mümkün müdür? İnsan, hem iyilik, 
hem kötülük, hem adalet, hem haksızlık yapacak, hem sevap, hem 
günah işleyecek ve sonunda toprak olacak da. onun iyi ve kötü amel¬ 
leri hiçbir meyva vermeyecek mi? Yani insanın her davranışı, iyi veya 
kötü, hem kendi hayatmı, hem kendisi gibi binlerce insanın hayatı¬ 
nı, hem de dünyanın sayılamayacak denli çok varlığın hayatmı etki¬ 
lediği halde, onun amel defteri öldükten sonra bir daha hesap yazıl¬ 
mamak üzere kapatılacak mı? 

Kâinatın düzeninde, iyi bir gözlem sonucunda farkedilen diğer 
gerçek ise, bu düzende hiçbir şeyin ölümsüz olmayışıdır. Herşeyin 
ölümünü ve yaşam süresini belirleyen bir eceli vardır. Aym şey kâi¬ 
natın kendisi için de geçerlidir. Burada işleyen bütün güçler sınırlı¬ 
dır. Bunlar sadece belirli süreler için vardır, zaman içinde yok olma¬ 
ya mahkumdurlar ve bu düzen mutlaka bir gün sona ermek zorun¬ 
dadır. Dünyanın ezeli ve ebedî olduğunu söyleyen eski filozof ve bi¬ 
lim adamlarının, bu görüşleri, sadece bilgisizliğe dayanmaktadır. 
Fakat modem bilim, yüzyıllardan beri ateistlerle Allah’a inananlar 
arasında, dünyanın ebedî mi, geçici mi olduğu konusunda süre ge¬ 
len tartışmada reyini, Allah a inananlar tarafına vermiştir. O zaman 
ateistlerin, hiçbir dayanağı kalmamıştır. Onlar şimdi mantık ve bil¬ 
giye dayandıklarını söyleyerek dünyanın ezelden beri varolduğunu, 
sonsuza dek varolacağım ve tekrar dirilişin vuku bulmayacağını id¬ 
dia etmektedirler. Eski materyalist inanç, maddenin yok olamaya¬ 
cağı, sadece şeklinin değişebileceği, fakat her değişiklikten sonra, 
miktarında azalma veya artma olmaksızın maddenin yine madde 
olarak kalacağı fikrine dayanıyordu. Bu nedenle maddî dünyanın ne 
başlangıcı ne de sonunun olmadığı kabul ediliyordu. Fakat şimdi 
atom eneıjisinin keşfi, tüm materyalist felsefeyi kökünden sarstı. 
Enerjinin maddeye, maddenin de eneıjiye dönüştüğü ve ne şeklin, 
ne de görünüşün sürekli aym kalmadığı açığa çıkmış oldu. Termodi¬ 
namiğin İkinci Kanunu, bu dünyanın ezelden beri varolmadığım ve 
sonsuza dek de varolmaya devam edemeyeceğini ispatlamış bulun¬ 
maktadır. Evren zaman içinde bir anda meydana gelmiştir ve yine 
bir zaman gelecek, yok olacaktır. O halde artık, bilimsel olarak ahi- 
reti inkâr etmek mümkün değildir. Tabii ki, bilimin teslim olduğu 
yerde, felsefe de fazla direnemeyecektir. 

7. "İnsanların çoğu —.inkâr ederler." Yani öldükten sonra Rable- 
rinin huzurlarına çıkacaklarına inanmazlar. 
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9 Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden önce¬ 
kilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler.8 Onlar, güç bakımından 
kendilerinden daha üstün idiler, toprağı alt-üst etmişle? (ekmişler, ma¬ 
denler, sular arayıp çıkarmışlar) ve onu, kendilerinin imar ettiğinden da¬ 
ha çok imar etmişlerdi.10 Peygamberleri de, onlara açık delillerle gelmiş¬ 
ti.11 Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu, ancak onlar kendi nefisleri¬ 

ne zulmediyorlardı.12 
10 Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah'ın ayetlerini ya¬ 

lan saymaları ve onlan alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü ol¬ 

du. 
11 Allah, yaratmayı başlatır, sonra onu iade eder,13 sonra da siz O'na 

döndürülürsünüz. 
12 Kıyamet saatinin14 kopacağı gün, suçlu-günahkârlar umutsuzca 

yıkılırlar.15 

AÇIKLAMA 

8. Bu. ahiretle ilgili tarihsel bir delildir. Şu anlama gelir: “Ahireti 
dünyada sadece birkaç insan inkâr etmemiştir. Bilakis insanlık tari¬ 
hinde birçok insan bu inkâra ortak olmuştur. Hatta ahireti tama- 
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men reddeden, ondan tamamen gafil bir şekilde yaşayan veya öldük¬ 
ten sonrası ile ilgili ahireti anlamsız kılacak İnançlar İcad eden mil¬ 
letler, topluluklar yaşamıştır. Tarihte yaşanan bu deneyimler, her 
ne şekilde inkâr edilirse edilsin, ahlrete İnanmayan toplumlann ka¬ 
çınılmaz bir şekilde ahlâksızlaştığını. sorumsuzca yaşadıklarını, 
tüm zulüm ve günah sınırlarım aştıklarım ve nihayet bu nedenle 
milletlerin birbiri ardınca helak olduğunu göstermektedir. İnsan 
topluluklarının birbiri ardınca yaşadıkları bu binlerce yıllık insanlık 
tarihi, ahiretin hak olduğu ve onu inkâr etmenin İnsanlığı helâke gö¬ 
türdüğünü göstermiyor mu? İnsanlar, eskiden beri yukandan bıra¬ 
kılan her eşyanın yere düştüğünü gördükleri için yer çekimi kanu¬ 
nuna inanmışlardı. Yine insanlar, zehir içen kişinin öldüğünü gözle¬ 
dikleri için onu zehir olarak algılamışlardır. Aynı şekilde, ahireti 
inkâr etmek, her zaman insanların ahlâkının bozulması ile sonuç¬ 
lanmışsa bu tecrübe ahiretin bir gerçek olduğunu ve insanın ondan 
gafil yaşamasının tehlikeli olduğunu öğreten yeterli bir ibret dersi 
değil midir? 

9. " ijjD " ifadesi hem ekin ekmek için toprağı sürmek, hem de 
kanal, yeraltı su kanallan . madenler vs. için toprağı kazmak anlam¬ 
larına gelebilir. 

10. Bu. bir milletin sadece maddi gelişmesinin onun doğru yolda 
olduğunun işareti olduğunu iddia eden görüşe bir cevap niteliğinde¬ 
dir. Bu görüşte olanlar şöyle derler: “Allah, dünyadaki nimetlerin ço¬ 
ğundan yararlanan, yeryüzünde büyük eserler yapan ve büyük me¬ 
deniyetler yaratan insanları nasıl cehennemin yakıtı ya¬ 
par?” Kur an bu fikre şöyle itiraz eder: “Böyle küçük eserler daha ön¬ 
ceki milletler tarafından da yapıldı, hem de daha büyük ölçülerde. 
Bu milletlerin medeniyetleri ve “büyük eserleri” ile birlikte yok ol¬ 
duklarını görmediniz mi? Doğru inanç ve ahlâktan yoksun olan bir 
topluluğa, bu dünyada maddi gelişmesini gözönünde bulundur¬ 
maksam böyle davranan ilâhı kanunun, aynı şekilde ahirette de 
böyle davranıp onlan cehennemin yakıtı yapmamasının hiçbir ne¬ 
deni yoktur." 

11. Yani, “onlar, kendilerinin gerçek peygamber olduğuna herkesi 
ikna edebilecek işaret ve mucizelerle gelmişlerdir." Bu bağlamda 
peygamberlerin gelişinden bahsedilmesi şu anlama gelir: “Bir taraf¬ 
tan insanın kendi nefsinde, çevresindeki kâinatta ve insanlık tarihi¬ 
nin akışında İbret ve deliler vardır, diğer taraftan birbiri ardınca, 
kendilerinin gerçek peygamber olduklarına dair apaçık deliller geti¬ 
ren ve insanlan ahiretin mutlaka geleceği konusunda uyaran pey¬ 
gamberler gelmiştir." 

12. Yani, bu toplulukları yakalayan azabın sebebi Allah'ın onlara 
zulmetmesi değil, onların kendi kendilerine zulmetmeleridir. Kendi 
kendisini dürüstçe düşünmeyen, başkalarını dinleyerek de doğru 
yola uymayan kimse (veya kimseler), helâke uğrarsa, bu kötülüğün- 
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den kendisi sorumludur. Bu yüzden Allah suçlanamaz; çünkü Allah 
sadece peygamberleri ve kitaplan aracılığıyla İnsanlara gerçek bilgi¬ 
yi ulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda insana hemen bu peygam¬ 
berler ve kitaplar aracılığıyla İndirilen bilginin güvenilirliğine hük¬ 
medebileceği aklî güç ve yetiler İhsan etmiştir. Eğer Allah İnsanı bu 
hidayetten ve bu kaynaklardan yoksun bırakmış olsaydı ve ona yan¬ 
lış yola sapmasının sonuçlarına katlanmak sorumluluğunu verme¬ 
miş olsaydı, tabii kİ o zaman Allah, adaletsizlik ve zulüm İle suçlana- 
bilirdi." 

13. Gerçi bu İfade bir iddia taşımaktadır, ama aslında başka bir id¬ 
dianın temelini de teşkil etmektedir. Sağduyu, yaratmayı başlatan 
varlığın, aynı yaratmayı daha kolay bir şekilde tekrarlayabileceğlne 
şehadet etmektedir. Herşeyden önce, varedilen bir varlık İle yarat¬ 
maya başlandığı bir gerçektir ve kafirler, müşrikler bile bu yaratma¬ 
yı yapanın sadece Allah olduğunu kabul ederler. Böyle düşünen 
kimselerin yaratmayı başlatan Allah'ın onu tekrar edemeyeceğini 
varsaymaları çok saçmadır." 

14. "Saat": Allah’a dönüş ve O'nun huzuruna çıkış saati. 
15. Metindeki "tblâs" kelimesi, ani bir şok ve üzüntü sonucu dilin 

tutulması, kendisinin ümitsiz bir vaziyette olduğunu anlayan kişi¬ 
nin şaşkınlaşması ve hiç bir yardım ve destek bulamayan kişinin do¬ 
nakalması anlamlarına gelir. Bu kelime bir suçlu İçin kullanıldığın¬ 
da ise, suçüstü yakalanan, ne bir kaçış yolu bulabilen, ne de kendi¬ 
sini savunmak için mazeret öne sürüp kurtulmayı umabilen, bu ne¬ 
denle de üzgün, ümitsiz ve donakalmış bir vaziyette olan bir kişiyi ta¬ 
mınlar. 

Burada "suçlular" İle sadece cinayet İşleyen, hırsızlık ve soygun¬ 
culuk yapan kimselerin değil, Allah’a isyan eden, peygamberin getir¬ 
diği hidayeti inkâr eden, ahireti kabul etmeyen veya ahiretten gafil 
bir şekilde yaşayan, dünyada İken Allah’tan başkalarına veya kendi 
nefislerine tapan herkesin kastedildiğini, bu temel sapıklıkların ya¬ 
raşıra. genelde suç kabul edilen şeyleri yapıp yapmaması gözönüne 
alınmaksızın böyle yapan herkesin suçlu sayıldığına dikkat edilme¬ 
lidir. 

Bunun yaraşıra Allah'a. Rasûlü'ne ve ahirete inandığı halde bile 
bile Allah'a İsyan eden ve sonuna dek isyankâr tutumlarında ısrarlı 
olanlar da “suçluların içinde sayılacaklardır. Bu insanlar, beklenti¬ 
lerinin tam aksine birdenbire ahlret günü diriltildiklerinde ve dün¬ 
yada iken İnkâr ettikleri veya bilmezlikten geldikleri ikinci bir hayat¬ 
la karşı karşıya kaldıklarında “ “ sözlerinde ifade edildiği 
gibi şaşkınlıktan donakalacaklar ve dilleri tutulacaktır. 
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13 (Allah'a eş koştukları) Ortaklarından kendilerine şefaatçi olan 
yoktur;16 onlar, ortaklarını da inkâr etmektedirler.17 

14 Kıyamet saatinin kopacağı gün, (mü'minlerle kâfirler birbirlerin¬ 
den) ayrılırlar.18 

AÇIKLAMA 

16. "Ortaklar" (Şürekâ), üç tür varlığı ihtiva eder: 
(1) Putperestlerin her çağda İlâhî özellikler atfettikleri ve tann ka¬ 

bul edip taptıkları melekler, peygamberler, azizler, şehitler ve salih 
insanlar. Kıyamet gününde bunlar kendilerine tapanlara şöyle diye¬ 
ceklerdir: “Siz her ne yaptınızsa, bizim rızamız olmadan, hatta bizim 
rehberliğimiz ve öğretilerimiz hilafına yaptınız. Bu nedenle bizim si¬ 
zinle hiçbir ilgimiz yok. Sizin için, herşeye gücü yeten Allah katında 

şefaatçi olacağımız gibi bir ümide kapılmayın.” 
(2) Ay, güneş, gezegenler, ağaçlar, taşlar, hayvanlar gibi cansız ve¬ 

ya şuursuz varlıklar. Putperestler onlara ilâh diye tapmışlar ve onla¬ 
ra yalvarmışlardır, fakat bu zavallı varlıkların, Allah'ın halifesinin 
(İnsanın) kendilerine bu kadar huşu ve iştiyakla taptığından haber¬ 
leri yoktur. Tabii ki varlıklardan hiçbiri de, ortak koşan kişinin yar¬ 

dımına koşup ona şefaatçi olamayacaktır. 
3) Şeytan, dini liderler, zalimler, despotlar gibi ya insanları kandı- 

np saptırarak, ya da baskı yoluyla Allah'ın kullarını kendilerine iba¬ 
dete zorlayan baş suçlular. Bu tür varlıkların kendileri de ahirette 
büyük sorun içinde olacaklardır. Değil başkaları için şefaatçi olmak, 
Allah'ın huzurunda kendilerine tapanların bu suçtan bizzat sorum¬ 
lu olduklarını ve onların sapıklıktan yüzünden sorumluluk yüklen¬ 
memeleri gerektiğini ispatlamaya çalışacaklardır. O halde orada 
müşrikler hiçbir yerden şefaat bulamayacaklardır. 
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17. Yani, “Putperestler de bizzat onların Allah'a ortak koşrmdan- 
nın hata olduğunu kabul edeceklerdir. Onlardan hiçbirinin ilahlıkta 
gerçek hır payı olmadığının farkına varacaklardır. Bu nedenle ahi- 
rette, dünyada iken ısrarla üzerinde durdukları "şirk"i sahiplenme- 
yeceklerdir." 

18. Dünyadaiken, ırk, ülke, dil, soy, kabile, ekonomik ve sosyal çı¬ 
karlara dayalı olarak oluşturulan grup ve topluluklar tamamen çö¬ 
zülecek ve gerçek iman, ahlâk ve karaktere dayalı olarak yeniden 
gruplandınlacaktır. Bir tarafta inanan ve salih amel işleyen insan¬ 
lar, diğer milletlerden tamamen ayrılacak, bir grup haline getirile¬ 
cek, diğer taraftan da dünyada iken her tür yanlış fikri benimseyen 
ve her çeşit suçu işleyenler, insan toplulukları içinde sınıflandırılıp 
değişik gruplara yerleştirileceklerdir. Başka bir deyişle, İslâm'ın 
dünyada iken ayrüık ve birliğin temeli kabul ettiği, cahiliyeye tapan- 
lann ise inkâr ettiği şey, ahirette aynlık ve birliğin temelini oluştura¬ 
caktır. İslâm, insanları birleştiren ve birbirinden ayıran gerçek nite¬ 
liğin iman ve ahlâk olduğunu söyler. İlâhî hidayete inananlar ve ha¬ 
yat tarzlarını buna dayalı olarak inşa edenler, hangi ırk, hangi ülke 
veya hangi bölgeye mensup olurlarsa olsunlar, bir tek ümmettirler. 
İlâhî hidayete tabi olanlarla olmayanlar bu millete dahil olamazlar. 
Onlar ne dünyada ortak bir hayat çizgisinde yürüyebilirler, ne de 
ahirette aynı akibeti paylaşırlar. Dünya hayatından ahirete dek on¬ 
lar ayrı yollarda ve ayn kaderlerde seyredeceklerdir. Bunun tam ter¬ 
sine bâtıla tapanlar her çağda olduğu gibi şimdi de, insanların ırk, 
ülke ve dillere göre gruplandınlması ve sınıflandırılması gerektiğini 
savunmaktadırlar. Ortak bir ırk, dil ve ülkeye mensup insanlar, din 
ve inançlanna bakılmaksızın ayn bir millet ve başka benzer uluslar¬ 
la ortak bir cephe oluşturmalıdır. Ve bu ulus, tevhide inananları, 
müşrik ve ateistleri aynı kanunlara tabi tutan bir düzene sahip ol¬ 
malıdır. Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Kureyş'in diğer ileri gelenlerinin 
görüşü de buydu, işte bu nedenle onlar Hz. Muhammed i (s.a) millet 
içinde aynlık çıkarmak ile suçluyorlardı, işte bu nedenle Kur an, 
yanlış temeller üzerine kurulan grup ve uîuslann mutlaka bir gün 
dağıtılacağı ve ardından Islâm'ın bu dünyada iken yapmayı amaçla¬ 
dığı gibi insanlann, inançlar, ahlâk, hayat felsefesi ve karaktere da¬ 
yanan bir gruplandırmaya tabi tutulacağı konusunda uyanda bu¬ 
lunmaktadır. Ortak bir akibeti paylaşmayan insanlar belidi bir ha¬ 
yat tarzını da paylaşmazlar. 
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15 Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cen¬ 
net bahçesinde'19 'sevinç içinde ağırlanırlar.'30 

16 Ancak küfre sapıp ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayan¬ 
lar ise;21 artık onlar da azab için hazır bulundurulurlar. 

17 Öyleyse22 akşama girdiğiniz vakit de, sabaha erdiğiniz vakit de Al¬ 
lah'ı teşbih edip (yüceltin).23 

18 Hamd O'nunduı; göklerde de, yerde de, günün sonunda da ve öğle 
ye erdiğiniz vakit de.24 

19 0 ölüden diriyi çıkarır ve diriden de ölüyü çıkarır, ölümünden 
sonra da yeri diriltir.25 fşte siz de böyle çıkarılacaksınız. 

AÇIKLAMA 

19. "Bir bahçe": Bir mükâfat ve sonsuz mutluluk olarak verilen sa¬ 
adet ve mutlulukla dolu bir bahçe. 

20. Metindeki “ " kelimesi şu anlama gelir: “Onlar orada ağır¬ 
lanırlar, mutlu edilirler ve onlara her türlü zevk tattırılır." 
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21. Burada bir nokta dikkate değer: Kişiye ahiret saadetini kazan¬ 
dıracak şeylerin arasında “salih işler” de “imanın” gerekli bir parçası 
olarak yer almıştır, fakat “kötü akıbetinden bahsedilirken “kötü dav¬ 
ranışlar” dan hiç bahsedilmemiştir. Bu da açıkça sadece “küfr”ün, 
kötü davranışlarla birlikte olsun veya olmasın bir insanın akibetini 
belirlemeye yettiğini göstermektedir. 

22. Burada "öyle ise" ifadesi şu anlama gelir: “iman edip, salih 
ameller işlemenin iyi sonuçlarını ve küfredip hakkı inkâr etmenin 
kötü sonuçlannı öğrendiğimize göre, artık şöyle bir davranış içinde 
olmamız gerekir." Şöyle de denebilin “Ahireti imkânsız kabul eden 
putperest ve kâfirler, aslında Allah’ın aciz olduğunu söylemek isti¬ 
yorlar. Bu nedenle siz onlann aksine Allah ı teşbih edip, yüceltmeyi 
ve Onun acizlikten uzak olduğunu ilân etmelisiniz.” Bu emir Hz. 
Peygamber i (s.a) onun vasıtasıyla da tüm müslümanlan muhatab 
almaktadır. 

23. "Allah'ı teşbih etmek": Allah'ın, müşriklerin şirkleri ve ahireti 
inkârlan sebebiyle O na atfettikleri zayıflıklardan hata ve kusurlar¬ 
dan uzak ve yüce olduğunu söylemektir. Bu ifadenin ve teşbihin en 
güzel şekli ise namazdır, işte bu nedenle lbn Abbas, Mücahid, Katâ- 
de, lbn Zeyd ve diğer müfessirler burada “teşbih” ile namazın kaste¬ 
dildiğini söylemişlerdir. Bu yorumu ayetin kendisi de desteklemek¬ 
tedir. Ayet, Allah'ı teşbih etmek için belirli vakitler bildirmektedir. 
Eğer burada sadece, Allah'ın her tür eksiklik ve zayıflıktan uzak ol¬ 
duğuna inanmak kastedilmiş olsaydı, bu, sabah, akşam, öğle gibi 
vakitlerle sırurlanmazdı; çünkü bir müsülüman her zaman bu inan¬ 
cı taşır. Aynı şekilde eğer Allah’ı, söz ile teşbih edip, yüceltmek kaste¬ 
dilmiş olsaydı, yine vakit belirlenmesi anlamsız olurdu; çünkü bir 
müslüman her zaman Allah'ın yüceliğini ifade edip O nu teşbih et¬ 
melidir. O halde zamanlarla sınırlanmış böyle bir teşbih emri, belirli, 
uygulamalı bir şekle, yani namaza işaret etmektedir. 

24. Bu ayet açıkça "Fecr" (sabah), "Mağrib" (akşam), "Asr" (ikindi^ 

ve "Zuhr" (öğle) namazlarının vakitlerine işaret etmektedir. Bunların 
yamsıra Kur an da namaz vakitlerine işaret eden ayetler şöyledir: 

“Güneşin zevalinden, gecenin karanlığına dek namaz kıl ve sabahle¬ 
yin de Kur’an okumaya özen göster.” (Isra: 78) 

“Gündüzün iki tarafında ve gecenin bir kısmında namaz kıl.” 
(Hud: 114) 

“Güneşin doğmasından ve batmasından evvel Rabbini hamd ile 
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teşbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da 

O nu teşbih et.” (Ta Ha, 130) 
Bu ayetlerden ilki, namaz vakitlerinin güneşin zevalinden gece¬ 

nin karanlığına (İşa’) kadar olduğunu söyler ki, bundan sonra sa¬ 
bah (Fecr) namazının vakti girer. İkinci ayette ‘gündüzün iki tarafı”, 
sabah (Fecr) ve akşam (Mağrib) namazlarının vaktini “gecenin bir 
kısmı” da yatsı (lşa) namazının vaktini ifade eder. Üçüncü ayette 
“güneşin doğmasından önce” sabah (Fecr) namazını, “batmasından 
önce” de ikindi (Asr) namazının vaktini, “gecenin bir kısım vakitle¬ 
rinde" ifadesi hem akşam (Mağrib), hem de yatsı ( lşa-) namazlarının 
vakitlerini ima eder. Gündüzün uçlan ise şunlardır: Sabah güneşin 
zevali ve akşam. O halde Kur an değişik yerlerde beş vakit namazın 
kılınacağı zamanlara işaret etmiştir. Fakat hiç kimse Kuran ı tebliğ 
edici olarak tayin edilen Hz. Peygamber in (s.a) sözü ve amelî açıkla- 
malan olmaksızın sadece bu ayetleri okuyarak namaz vakitlerini ta¬ 

yin edemez. 
Şimdi burada biraz duralım ve "Hadis"i inkâr edenlerin içinde bu¬ 

lundukları durumu bir düşünelim. Onlar “namaz kılmak”la alay 

ederler ve bugün müslümanlann kıldığı namazın. Kur an da tayin 
edilen şeyle hiçbir ilgisi olmadığını söylerler. Kur an daki salat'ı ika¬ 
me etmekle ilgili emirlerin namaz kılmayı değil, "Nizam-ı Rububiyet"i 
(Allah'ın kanunlarına göre kurulan düzeni) ikame etmeyi kasdettiği- 
ni iddia ederler. Onlara şöyle sorun: “Bu nasıl nizamdır ki, güneşin 
doğmasından önce veya güneşin zevalinden, gecenin erken saatleri¬ 
ne kadar kurulabilir? Peki özellikle Cuma günleri kurulması istenen 
nizam nasıl bir nizamdır? “ Ey iman edenler ! Cuma günü “salat” için 
ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun” (Cuma: 9) Kurulacak 
olan bu nizam, nasıl bir düzendir ki, kuracak olan kişinin ilkönce 
yüzünü, dirseklerine kadar kollarım, topuklarını yıkaması ve başını 
mesh etmesi gerekir, aksi takdirde kişi bu nizamı kuramaz? “Ey 
iman edenler! salat’a kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar elle- , 
rinizi, topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın, başınızı da 
mesh edin”. (Maide: 6) Bu Rububiyet ne garib bir düzendir ki, kişi 
cinsel ilişkiden sonra tamamen temizlenmeden, gusül abdesti alma¬ 

dan kuramaz? “Ey iman edenler!.cünûpken gusledene kadar 
namaza yaklaşmayın.” (Nisa: 43) Yine bu nizam nasıl bir nizamdır 
ki, kadınlara yaklaştıktan sonra eğer su bulunamamışsa, kişinin bu 
düzeni kurmak amacıyla ellerini temiz toprağa sürmesi ve onunla 
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kollarım ve yüzünü mesh etmesi gerekir? “.kadınlara yaklaş¬ 

mışsanız ve su bulamamışsanız, tertemiz bir toprağa teyemmüm 
edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün." (Nisa: 43) ve bu Rububiyet ni¬ 
zamı ne kadar şaşırtıcı bir düzendir ki, yolculuk sırasında sadece ya¬ 
nsı ikame edilebilir? “Yolculuk ettiğinizde.namazı kısaltma¬ 
nızda size bir sorumluluk yoktur.” (Nisa: 101) Yine bu nizam ne ka¬ 
dar garib bir nizamdır ki, askerlerin yansı silahlan yanlannda oldu¬ 
ğu halde, imamın arkasında Rububiyet nizamım kurmak için dizilir¬ 
ler, diğer yansı ise yerlerinde kalıp düşmanla savaşmaya devam 
eder. Sonra birinci grup “Rububiyet nizamım” kurma yolunda ima¬ 

mın arkasında bir secde ifa ettikten sonra, yerini yine imamın arka¬ 
sında “nizam”ı kurmaya başlayacak olan ikinci gruba bırakmalıdır? 
“Ey Peygamber! Sen içlerinde olup da (savaş sırasında) namaz kıldır¬ 
dığın zaman, bir kısmı seninle birlikte namaza dursun ve silahlannı 
yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsin¬ 
ler, kılmayan, öbür kısım gelsinler, seninle birlikte kılsınlar.” (Nisa: 
102). 

Bu ayetler açıkça, ikam-üs-salat'm bugün bütün müslümanların 
uyguladığı gibi namaz kılmak anlamında kullanıldığını göstermek¬ 
tedir. Fakat hadîs'i reddedenler kendilerini değiştirmek yerine, 
Kur'an-ı değiştirmeyi tercih etmiş görünüyorlar. Gerçek şu ki, kimse 
Allah korkusunu tamamen yitirmedikçe bu insanların yaptığı gibi 
O nun Kelam ı ile oyun oynayamaz. Veya ancak Kur an ı Allah kelamı 
olarak kabul etmeyen, fakat müslümanlan Kur an ı kullanarak al¬ 
datmaya çalışan bir kimse Kur an a böyle bir muamelede bulunup, 
onunla eğlenebilir. (Bkz. Bu surede 50. açıklama notu). 

25. Yani, “Tüm bunlan sizin gözleriniz önünde yapıp duran Allah 
nasıl olur da inşam öldükten sonra diriltmekten aciz olur? O, insan¬ 
lar ve hayvanlan ölü madde haline getirmektedir. O, sürekli, beden¬ 
leri meydana getiren parçalar tamamen cansız olmasına rağmen, 
ölü maddeye can vererek sayısız bitki, hayvan ve insan varetmekte- 
dir. O, size suyun isabet ettiği her kuru toprak parçasının bir müd¬ 
det sonra bitkiler ve hayvanlarla canlanıp, yeşerdiğini göstermekte¬ 
dir. Tüm bunlara şahit olmasına rağmen eğer bir kimse hâlâ bütün 
kâinatı iradesi altında tutan Allah'ın insanı Öldükten sonra dirilt¬ 
mekten aciz kalacağını düşünüyorsa, tamamen sağ duyudan yok¬ 
sun demektir. Onun aklı, kafasının içinden süzülüp gelen apaçık te¬ 
zahürleri algılamıyor demektir." 
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20 Sizi topraktan yaratmış bulunması, O'nun26 ayetlerindendir; sonra 
siz, (yeryüzünün her yanına) yayılmakta olan bir beşer (türü) oldu¬ 

nuz.27 . . 2S 

21 Onda 'sükûn bulup-durulmanız' için, size kendi nefislerinizden 
eşler yaratması29 ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da,30 O'nun 
ayetlerindendir- Hiç şüphe yok bunda, düşünebilmekte olan bir kavim 
için gerçekten ayetler vardır. 

22 Göklerin ve yerin yaratılması31 ile dillerinizin ve renklerinizin ay¬ 
rı (farklı ve değişik) olması da,32 O'nun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok 
bunda, alimler için gerçekten ayetler vardır. 

AÇIKLAMA 

26. Buradan itibaren 27. ayetin sonuna dek değinilen ayetler bir 
taraftan süregelen konuyla bağıntılı olarak öldükten sonra dirilme¬ 
nin mümkün olduğunu, diğer taraftan da evrenin ilahsız olmadığını, 
birçok tann tarafından da yönetilmediğini; bilakis onun kendisin¬ 
den başka hiçbir ilah olmayan tek bir Yaratıcı, Hakim, Mabud olan 
Allah tarafından idare edildiğine işaret etmektedir. Yeni bölüm (20- 
27. ayetler) hem kendisinden önce, hem de sonra gelen bölümle bağ¬ 
lantı haliıjdedir. 

27. Yani, “İnsanın yaratıldığı maddeler karbon, sodyum, kalsiyum 
gibi toprakta bulunan ölü cevherlerden başkası değildir. Bu ele¬ 
mentlerin birleşmesi ile insan denilen mükemmel bir varlık oluştu¬ 
rulmuş ve onun içine fiziksel varlığının maddelerle hiçbir direkt iliş- 
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kişi bulunmayan duygular, vicdan ve tahayyül gibi büyük güçler 
yerleştirilmiştir. Bunun yamsıra sadece bir tek insan böyle tesadü¬ 
fen yaraülmakla kalmamış, onun içine üretici bir güç de yerleştiril- 
miş ir. Bu güç sayesinde aynı fiziksel yapıya ve yeteneklere sahip sa¬ 
yısız kalıtımsal ve kişisel özellikler taşıyan milyonlarca insan mey¬ 
dana gelmektedir. O halde, “Ey insan! senin aklın bu mükemmel 
var) ğın. Hikmet Sahibi Yaratıcı olmaksızın kendi kendisine varol¬ 
duğunu kabul ediyor mu? Akimız başınızda olarak insanın yaratılış 
düzenindeki bu mükemmelliğin, yeryüzünde ve gökyüzündeki sayı¬ 
sız gücün insanın emrine verilmesindeki düzenin, birden fazla tanrı¬ 
nın iradesi ile olduğunu söyleyebilir misiniz? İnsanı hiç yoktan var 
eden Allah ın onu öldükten sonra diriltemeyeceğini gerçekten aklı¬ 
nız başınızda olarak mı düşünüyorsunuz?" 

28. Yani, “Yaratıcının bir hikmeti mucibince insan, bir tek cins ola¬ 
rak değil, insan olarak birbirine eşit, figür ve form olarak aynı temel 
formüle sahip, fakat farklı fiziksel yapıya, farklı zihnî ve psikolojik 
niteliklere, farklı duygu ve arzulara sahip olan iki ayn cins halinde 
yaratılmıştır. Daha sonra bu ikisi arasında o denli mükemmel bir 
ahenk yaratılmıştır ki her ikisi de diğerine mükemmel bir eş olur. Bi¬ 
risinin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları tam anlamıyla diğerinin fizik¬ 
sel ve psikolojik ihtiyaçlarına karşıt gelir. Bundan başka. Hikmet 
Sahibi, Yaratıcı, yaratılışın ta başlangıcından beri her iki cinsten eşit 
oranlarda yaratmaktadır ki, hiçbir ülkede veya hiçbir bölgede sade¬ 
ce kızların veya sadece erkeklerin doğduğuna şahit olunmamıştır. 
Bu olay, insan akimın kesinlikle hiçbir dahlinin bulunmadığı bir 
alandır. İnsan, kızlann dişil niteliklerle, erkeklerin de eril niteliklerle 
-ki bu nitelikler tamamen birbirlerini tamamlayan özelliktedirler- 
doğmaya devam ettiği tabii akışa, hiçbir müdahalede bulunamaz, 
dünyanın her yerinde kadınların doğmaya devam ettiği belirli oranı 
da bozamaz. Yüzyıllardan beri, milyonlarca, milyarlarca insanın do¬ 
ğuşundaki bu ahenkli düzen ve bu düzenin işleyişi asla tesadüfi ola¬ 
maz, birçok ilâhın ortak iradesinin bir sonucu da olamaz. Bu da sa¬ 
dece bir yaratıcının, bir tek Hikmet Sahibinin başlangıçta sonsuz 
hikmeti ve kudreti ile mükemmel bir kadın ve erkek planı düzenledi¬ 
ğini ve daha sonra bu mükemmel plana göre belirli oranlarda, ayn 
kişisel özelliklere sahip sayısız kadın ve erkeğin dünyaya gelmesi 
için harikulade bir düzen kurduğunu göstermektedir. 

29. Yani, “Bu düzen şans eseri meydana gelmemiştir, bilakis Yara¬ 
tıcı, bu düzeni, kadının ve erkeğin birbirlerinin doğal ihtiyaçlanm 
karşılamalan ve her ikisini birbirlerinde huzur ve sükûnet bulmala- 
n amacıyla kurmuştur. Bu, Yaratıcı nın bir taraftan insan neslinin 
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devamını sağlamak, diğer taraftan da bir insan medeniyeti meydana 
getirmek için araç olarak seçtiği mükemmel bir düzendir. Eğer iki 
cins değişik dizayn ve şekillerde yaratılmış ve her ikisine de birlikte 
olduklarında duydukları ahenk ve huzur duygusu yerleştirilmemiş 
olsaydı, insan nesli koyunlar ve keçiler gibi üreyebilirdi. Fakat bir 
medeniyetin doğması ihtimali sıfır olurdu. Hayvan türlerinin hepsi¬ 
nin aksine bir insan medeniyetinin ortaya çıkmasını sağlayan asıl 
özellik. Hikmet Sahibi Yaratıcı nm her iki cinse, birbirlerine karşı bi¬ 
ramda olmadıklarında tahmin edemeyecekleri bir sevgi, istek ve ar¬ 
zu yerleştirmesidir. Bu huzur ve sükunet arzusu, onlan birlikte bir 
yuva kurmaya zorlamıştır. Yine bu arzu, aileleri ve kabileleri oluş¬ 
turmuş ve insan için sosyal hayatı mümkün kılmıştır. Toplumsal 
hayatın gelişmesinde insanın zihni özellikleri de mutlaka yardımcı 
bir rol oynamıştır. Fakat bunlar asıl itici güçler değildir. Toplumsal 
hayatın oluşmasını sağlayan asıl itici güç, kadın ve erkeğe yerleştiri¬ 
len ve onlan bir “yuva” kurmaya zorlayan arzudur. Sağduyu sahibi 
bir kimse kalkıp da bu Hikmet eserinin tabiat güçleri sonucu şans 
eseri meydana gelmiş olduğunu söyleyebilir mi? Bu yalnız sağ duyu¬ 
dan yoksun insanlann kabul etmeyeceği sadece ve sadece bir tek 
varlığın, o hikmet Sahibi nin hikmetinin bir ayeti, bir işaretidir. 

30. Burada "sevgi" ile kadm ve erkek arasındaki cazibenin itici gü¬ 
cü olan ve onlan birbirlerine bağlı kılan cinsel sevgi kastedilmekte¬ 
dir. "Merhamet", evlilik hayatında yavaş yavaş gelişen, eşlerin bir¬ 
birlerine karşı nazik hoşgörülü ve düşkün olmalannı sağlayan duy¬ 
gusal ilişkidir. Öyle ki yaşlılık döneminde cinsel sevgi asgariye düşer 
ve iki eş birbirine gençlilderinde olduğundan daha bağlı olabilirler. 
Yaratıcı nın insanın içine yerleştirdiği bu iki olumlu güç, insanda va¬ 
rolan doğal arzuyu destekler niteliktedir. Bu istek ile arzu sadece 
huzur ve tatmin arar böylece kadınla erkeği bir araya getirir. Bun¬ 
dan sonra bu iki güç (sevgi ve merhamet) ortaya çıkar ve birbirlerin¬ 
den ayn ortamlarda yetişmiş olan iki yabancıyı o denli birbirlerine 
bağlar ki, bu ikisi hayatın birçok zorluklanna rağmen yaşamaya de¬ 
vam ederler. Milyonlarca insanın kendi hayatında yaşayıp tecrübe 
ettiği bu sevgi ve merhamet ölçülüp tartılabilen maddi bir şey değil¬ 
dir. Bu iki özellik, ne insan vücudunu oluşturan yapısal elementlere 
bağlanabilir, ne de bunların ortaya çıkışı ve doğuşu bir laboratuarda 
incelenebilir. Bunun tek açıklaması Hikmet Sahibi Yaratıcı nın be¬ 
lirli bir gaye için bu iki özelliği insanın gönlüne yerleştirmiş olması¬ 
dır. 

31. Yani, “Göklerin ve yerin yoktan varedilmesinde, onların ebedi 
bir kanunla kaim olmalarında ve sayısız gücün bu ikisi arasında bü- 
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yük bir uyum ve denge içinde işlev görmesinde, bütün kâinatı sade¬ 
ce ve sadece bir tek yaratıcının yarattığına ve bu büyük düzeni 
O nun idare ettiğine işaret eden birçok ayetler vardır." Bir taraftan 

madde şeklini alan ilk enerjinin kaynağı, sonra maddenin birçok 
farklı elementlere dönüşmesi, daha sonra bu elementlerin mükem¬ 

mel bir oranda birleşip muhteşem bir kâinat düzeni oluşturması ve 
bu sistemin milyonlarca yüzyıl boyunca aynı düzen ve disiplin içinde 
işleyip durması üzerinde düşünüp tefekkür eden her ön yargısız in¬ 
san, tüm bunlann herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi bir yaratı¬ 
cının he iş ey i kaplayan iradesi olmaksızın sadece şans eseri meyda¬ 
na gelemeyeceği sonucuna varır. Diğer taraftan, yeryüzünden uzak¬ 

taki yıldızlara dek tüm kâinatın aynı elementlerden yapıldığını ve 
tüm kâinatta aynı tabiat kanununun geçerli olduğunu gören akıllı 
bir kimse, eğer inatçı değilse, bu düzenin birçok ilahın eseri olmadı¬ 

ğını, bilakis tüm kâinatın yaratıcısı ve idarecisi olan bir tek Allah ın 

varolduğunu kabul eder.” 
32. “Ses telleriniz birbirine benzer olduğu, ağzınızın, dilinizin ve 

zekanızın yapısında bir farklılık olmadığı halde, dünyada değişik 
bölgelerde yaşayan insanlar değişik lisanlar konuşmaktadırlar. 
Hatta aynı dilin konuşulduğu bölgelerde bile şehirden şehire, kasa¬ 

badan kasabaya farklı lehçeler kullanılmaktadır. Bunun yamsira, 
her insanın aksam, telaffuzu ve konuşma tarzı diğerlerinden farklı¬ 
dır. Ay m şekilde, fiziksel yapınızın formülü ve oluştuğu maddeler ay¬ 
nı olmasına rağmen renkleriniz birbirinden o kadar farklıdır ki, değil 
milletler, bir babanın iki oğlunun rengi bile tamamamen aynı değil¬ 
dir. Bu ayette sadece bu iki yöne dikkat çekilmiştir. Fakat insan çev¬ 
resine bakarsa, dünyada sayısız farklılıkların olduğunu görecektir. 
İnsan, hayvan ve bitki türlerinde üyeler arasmda temel berizerlikler 
olmasına rağmen birçok farklılığın varolduğu, hatta hiçbir türün iki 
üyesinin bile birbirinin aynısı olmadığı farkedilebilir. Bir ağacın iki 

yaprağı bile birbirinin aynısı değildir. Bu da dünyanın, otomatik ma- 
kinalann tek tip ürünler ürettiği ve her birine kendi özel markasını 

bastığı bir fabrikadan ibaret olmadığını göstermektedir. Bu fabrika¬ 
da usta bir sanatçı da vardır ve O herşeye ayn bir dikkat sarfedip onu 
yeni oranlar, nitelikler ve özelliklerde üretir ve böylece bir bakıma eş¬ 
siz bir yaratılışa sahip olur. Her an yeni bir model icad etmekte ve 

O'nun yaratıcı gücü, aynı şeyi ikinci kez yaratmayı çirkin göstermek¬ 
tedir. Bu tezahürleri apaçık gözleriyle gören hiç kimse, kâinatı yara¬ 
tanın onu yarattıktan sonra dinlenmeye çekildiği gibi aptalca bir 
yanlış fikre kapılmaz. Bunun tam aksine. O nun yaratıcı gücünün 
her an faaliyette olduğunun ve O'nun yarattığı her şeye ayn bir özel¬ 

lik verdiğinin apaçık delilidir. 
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23 Geceleyin ve, gündüzün uyumanız ile O’nun lütfundan (geçimini¬ 
zi temin için rızkınızı) aramanız,33 O'nun ayetlerindcndir. Şüphesiz işi- 

tebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. 
24 Size bir korku ve umut (unsuru) olarak34 şimşeği göstermesi ile 

gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi 
de,35 O'nun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda, aklını kullanabilecek 

bir kavim için gerçekten ayetler vardır. 
25 Göğün ve yerin O’nun emriyle (hareketten kesilip olduğu yerde 

veya bu düzen içinde) durması da,36 O’nun ayetlerindendir. Sonra sizi 

yerden (toprağın altından) bir (kere) çağırma ile çağırdığı zaman, hemen¬ 

cecik siz (bir de bakarsınız ki) çıkarılmışsınız.37 
26 Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur; hepsi O'rva 'gönülden 

boyun eğmiş' bulunmaktadırlar. „ 1 

AÇIKLAMA 

33. "O’nun lütfundan aramak", hayatım kazanmaya çaba sarfetmek 
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demektir. İnsanlar genellikle geceleri uyuyup, gündüzleri çalışırlar, 
fakat bu, bir kanun değildir. Gündüzleri uyuyup, geceleri hayatları¬ 
nı kazanmak için çalışan nice insanlar vardır. İşte bu nedenle hem 

gece, hem gündüz birlikte anılmış ve şöyle denmiştir: “Gece ve gün¬ 
düz hem uyur, hem de hayatınızı kazanmak için çalışırsınız.” 

Bu da Hikmet Sahibi Yaratıcı'mn düzenine işaret eden bir ayettir. 

Bunun yanısıra bu, O nun sadece bir yaratıcı olmadığına aynı za¬ 
manda yarattıklarına karşı şefkatli ve merhametli olduğuna ve onla¬ 
rın ihtiyaç ve isteklerine belki yarattıklarından daha çok özen göster¬ 
diğine de işaret eder, insan sürekli çalışamaz, bir müddet çalıştıktan 
sonra kaybettiği enerjiyi tekrar toparlayabilmesi için dinlenmeye ih¬ 
tiyacı vardır. Bu nedenle Hikmet Sahibi Merhametli Yaratıcı, insan¬ 

da sadece bir dinlenme istek ve arzusu yaratmakla kalmamış, ona 
güçlü bir “uyku" dürtüsü yerleştirmiştir. Böylece o istemese de, hat¬ 
ta karşı koysa bile belirli bir süre çalışma ve uykusuzluktan sonra 

otomatik olarak insanı yener, onu birkaç saat dinlenmeye zorlar ve 
bu ihtiyaç karşılandıktan sonra onu terkeder. İnsan eskiden beri uy¬ 
kunun tabiatını ve asıl nedenini çözümleyememiştir. Uyku, insanın 
doğasına ve yapışma yerleştirilmiş doğuştan gelen bir şeydir. Uyku¬ 
nun tamamen insanın ihtiyaçlarına uygun bir tabiatta olması, onun 
tesadüfi olmadığını ve belirli bir amaç ve gayeye uygun olarak hik¬ 
met sahibi bir yaratıcı tarafından düzenlendiğinin yeterli bir kanıtı¬ 
dır. Bu düzenleme apaçık bir hikmet ve gayeye mebnidir. Bundan 
başka bizzat uyku bile insanın bu zorlayıcı dürtüyü yerleştiren var¬ 

lığın, insanın kendisinden daha merhametli davrandığına şehadet 
etmektedir. Aksi takdirde insan uykuya karşı koyar, sürekli uyanık 
kalmaya çalışır, devamlı çaba sarfeder ve böylece çalışma gücünü 
değil, bazı temel hayatî güçlerini bile kaybederdi. 

-Burada hayatını kazanmayı kasteden "Allah'ın lütfundan aramak" 
kelimelerinin kullanılması, bizi ayete bir daha dikkat çekmektedir. 
Eğer yerlerin ve göklerin sayısız ve sınırsız güçleri, insanın hayatını 
devam ettirebilmesi için, ona sayısız kaynaklar sağlayacak ve geçim 
imkânları sunacak şekilde düzenlenmemiş olsaydı insan geçimini 
nasıl sağlayabilir ve hayatmı nasıl devam ettirebilirdi? Sadece bu da 
değil, eğer insana bu amaca uygun fiziksel ve zihnî yetenekler yeterli 
organlar bahşedilmemiş olsaydı, insan bu araç ve kaynaklardan ya¬ 

rarlanamazdı. O halde insanın geçimini temin etmek için çabalama 
gücüne sahip olması ve onun dışındaki çevrede bu geçim kaynakla¬ 
rının varolması, açıkça merhametli ve lütufkâr bir ilahın varolduğu¬ 

nu göstermektedir. Kendisinde hastalık bulunmayan hiçbir akıl, 
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tüm bunların şans eseri meydana geldiğini veya bunların birçok tan¬ 
rının uluhiyeti sonucu olduğunu ya da bu lütuf ve ihsanlan kör ve 
merhametsiz bir gücün yapmış olduğunu düşünemez. 

34. Yani. “Gök gürültüsü ve şimşek, yağmurun geleceğini ve mah¬ 
sûlün iyi olacağmı müjdeler, fakat aynı zamanda bir yerlere yıldırım 
düşeceği veya herşeyi silip süpüren şiddetli bir yağmur yağacağı ko¬ 
nusunda da korku uyandırır.” 

35. Bu. bir taraftan ölümden sonraki hayata işaret eder, diğer ta¬ 
raftan da Allah'ın varlığını, yerleri ve gökleri iradesi altında bulundu¬ 
ran bir tek ilahın varolduğunu ispatlar. Yeryüzündeki sayısız yara¬ 
tık, topraktan yetişen bitkilerle beslenirler. Bu ürünler, toprağın ve¬ 
rimliliğine bağlıdır. Verimlilik de direkt olarak toprağın üzerine düş¬ 
sün, veya suyu toprağın yüzeyinde biriksin veya yeraltı kuyuları ve 
su kaynaklan şeklini alsın, ya da dağlarda donup sonradan akarsu¬ 
lar şeklinde aşağılara aksın, her ne şekilde olursa olsun, yağmura 
bağlıdır. Yağmur da, yağmurun yağmasını sağlayan hatta yağmur 
suyuna doğal bir gübre de karıştıran birçok faktöre, güneşin ısısına, 
mevsimlerin değişmesine, atmosferdeki ısı değişikliklerine, rüzgâr¬ 
ların esişine ve şimşeğe bağlıdır. Yeryüzünden göklere dek varolan 
herşeyin arasında bir ahenk ve oranın bulunması, bunların birçok 
amaç ve gayeye uygun ve hazır olması ve tüm bu varlıkların milyon¬ 

larca yıldan beri aynı mükemmel ahenk içinde varolmaya devam 
edip durmaları sadece şans eseri olmaz. Tüm bunlar, bir düzenleyici 
ve yapıcının, herşeyi kapsayan irade, plân ve hikmeti olmaksızın mı 
gerçekleşti? Bütün bunlar, yerlerin, göklerin, güneşin, rüzgârın, su¬ 

yun, sıcaklığın ve soğuğun yaraücısının ve rabbinin sadece ve sade¬ 
ce bir tek Allah olduğu gerçeğinin apaçık delilleri değil midir? 

36. Yani, “Yer ve gök sadece O nun emriyle yaratılmakla kalma¬ 
mıştır ve aynı zamanda bu ikisinin varoluşu ve büyük bir hayat dü¬ 
zeninin ikisi arasında devam edip durması da sadece ve sadece 
O nun emriyle olmaktadır. Eğer O nun emri onlan bir an bile ihmal 
etse, bütün düzen birdenbire hemen çöker.” 

37. Yani, “Kâinatın yaratıcısı ve idare edicisi için sizi tekrar dirilt¬ 
mek hiç de zor değildir. Bunun için O nun hazırlık yapmasına hiç ge¬ 
rek yoktur. O'nun bir tek çağnsı, yeıyüzünün her tarafında, yaratılı¬ 
şın ilk gününden beri doğmuş ve doğacak tüm insanları biraraya 
toplayıp diriltmeye yeter." 
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* i 

27 Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O’dur; bu O'na gÖ- 
re pek kolaydır.38 Göklerde ve yerde en yüce misal O’nundur. O, güçlü ve 
üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 

28 Size kendi nefislerinizden bir örnek verdi:39 Size rızık olarak ver¬ 
diğimiz şeylerde, sağ ellerinizin malik olduklarınızdan, sizinle eşit olup 
kendi kendinizden korktuğunuz gibi kendilerinden de korkmakta ol¬ 
duğunuz (veya çekinip saygı duyduğunuz) ortaklar var mıdır?'10 İşte biz, 
aklını kullanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer açıklarız. 

29 Hayır, zulmetmekte olanlar, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi 
heva (istek ve tutku)lanna uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim hida¬ 
yete erdirebilir?41 Onların hiç bir yardımcıları yoktur. 

30 O halde42 (ey Peygamber ve Peygamber’e uyanlar) yüzünü samimi¬ 
yetle ve tamamen43 bu dine çevir,44 Allah’ın fıtratına çevir ki O insanları 
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bu fıtrat üzerine yaratmıştır.45 Allah'ın yaratması değiştirilemez.46 İşte 
doğru din (budur)47 fakat insanların çoğu bilmezler. 

AÇIKLAMA 

38. Yani, “Eğer sizi ilk anda yoktan var etmek ona zor gelmemişse 
sizi tekrardan yaratması ona nasıl zor gelebilir? Sizin ilk başta yara¬ 
tılmanız O na zor gelmemiştir; çünkü sizin varlığınız bunun delilidir. 
Tabii ki birşeyi başta yoktan vareden için, onu tekrar yaratmak daha 
kolay olacaktır.” 

39. Buraya kadar olan ayetlerde hem tevhidi, hem ahireti ispatla¬ 
yan deliller yer almıştır. Buradan itibaren ise konu sadece tevhidi ele 
almaktadır. 

40. Müşrikler, Allah'ı, yerlerin, göklerin ve bu ikisi arasındakilerin 
yaratıcısı olarak kabul etmelerine rağmen yine de, Onun bazı yara¬ 
tıklarını, Onun sıfat ve güçlerine ortak ederler, onlara yalvarırlar ve 
onlara ibadet ederler. Onların bu inancı, Kabe'yi tavaf ederken tek¬ 
rarladıkları Telbih'in sözlerinden anlaşılabilir: “Allah'ım işte bura¬ 
dayım işte buradayım, işte huzurundayım; senin kendi ortağından 
başka ortağın yoktur. Sen hem ona, hem de onun sahip olduklarına 
sahipsin.” (lbn Abbas'tan rivayetle Tebarani) Allah bu ayetle bu tür 
şirki reddetmektedir: Siz kendi kölelerinizi, mallarınıza servetinize 
ortak yapmazken, Allah'ın yarattıklarını ilahlığına ortak edeceğini 
nasıl düşünebilir ve buna nasıl inanabilirsiniz? (Ayrıntılı açıklama 
için bkz. Nahl an: 62). 

41. Yani, “Bir kimse ne doğru dürüst düşünür, ne de kendisinin 
iyiliğini isteyen bir başkasını dinlemezse, Allah onun aklına lanet 
eder. Bundan sonra, akıllı bir insanın hakka ulaşmasını sağlayabi¬ 
lecek olan her şey, bu inatçı ve cahil kimsenin sadece sapıklıkta ve 
hatada daha da ilerlemesine neden olur. İşte "Allah'ın saptırdığı" ile 
bu kastedilmektedir. Hakkı seven bir kimse, hidayete ermek için 
dua ederse, Allah o kimsenin duasının samimiyet derecesine göre 
onun doğru yola ulaşmasmı sağlayacak araçları maksimum düzey¬ 
de yaratır. 

42. Burada "o halde", şu anlama gelir Gerçek aşikar olduğu ve si2 

bu kâinatın ve insanın yaratıcısının, malik ve hakiminin bir tek Al¬ 
lah olduğunu öğrendiğinize göre, o zaman kaçınılmaz olarak davra¬ 
nışlarınız bu ayette belirtildiği gibi olmalıdır. 

43. "Yüzünü samimiyetle ve tamamen": “Bu hayat tarzını kabul et¬ 
tikten sonra, yüzünü başka bir yöne çevirme. Bir Müslüman gibi dü¬ 
şün ve sevdiğin veya sevmediğin şeyler de bir Müslümana uygun ol¬ 
sun. ölçü ve değerlerin, İslâm'ın koyduğu ölçü ve değerler olmalı, 
karakter ve davranışların Islâm'ın mührünü taşımalı ve senin gerek 
bireysel, gerekse toplumsal hayatın Islâm'ın öğrettiği yola göre dü¬ 
zenlenmiş olmalıdır.” 

44. "Bu din"; Kuran in sunduğu din, yani içinde sadece Allah'ın 
ibadet ve itaate layık olduğu, hiçbir şeyin, ilâhlıkta, sıfatlarında, hak 
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ve güçlerinde Allah'a ortak koşulamadığı, insanın kendi dileği ile ha¬ 
yatını Allah'ın hidayet ve kanununa göre düzenlemeyi seçtiği din. 

45. Yani, "Bütün insanlar şu fıtrat üzerine yaratılmışlardır ki. hiç¬ 
bir şey değil, sadece ve sadace bir tek Allah onlann yaratıcısı, rabbi 
ve mabududur. Bu fıtratta sebat etmelisiniz. Eğer bağımsızlık tavrı¬ 
nı benimserseniz, fıtratınıza aykın bir yola uymuş olursunuz. Ve 
eğer Allah'ın yamsıra başkalarına da taparsanız, yine fıtratınıza ay¬ 
kırı hareket etmiş olursunuz. 

Bu konu birçok hadisle Hz. Peygamber (s.a) tarafından açıklan¬ 
mıştır. Buhari ve Müslim'in naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a) 
şöyle demiştir: “Her doğan ancak İslam fıtratı üzere doğar. Sonra 
onu anne-baba Yahudi, Hıristiyan veya Mecusi yapar. Nitekim bir 
hayvan yavrusu da derli toplu, azalan yerliyerinde doğar. Siz bu yav¬ 
ruda aza noksanlığı görüyor musunuz? Fakat müşrikler cahiliye 
adetleri yüzünden onlann kulaklarını keserler." Müsned-i Ahmed ve 
Neseî'de rivayet edilen bir hadise göre, Müslümanlar bir savaşta 
düşmanların çocuklannı bile öldürmüşlerdi. Allah Rasûlü (s.a) bu¬ 
nu öğrenince çok kızdı ve şöyle dedi: “Bu insanlara ne oluyor da hu- 
dudlan aşıyorlar ve çocuklan öldürüyorlar?” Adamın biri: “Efendi¬ 
miz. onlar müşriklerin çocuklan değil mi?” dedi. Bunun üzerine 
Peygamber (s.a): “sizin en iyileriniz bile müşriklerin çocuktandır" ce¬ 
vabını verdi ve şunlan ekledi: “Doğan her çocuk fıtrat üzerine doğar, 
sonra o konuşmaya başladığında anne-babası onu Yahudi veya 
Hıristiyan yapar.” 

İmanı Ahmed'in lyaz bin Hımâr-ül Mücaşi’den rivayet ettiğine gö¬ 
re, Allah Rasûlü (s.a) bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Rabbim 
diyor ki: Ben kullanım gerçek din üzere yarattım, sonra şeytan geldi 
ve onlan dinlerinden saptırdı, onlara helâl kıldığımı haram kıldı ve 
onlara kendisine hiçbir delil indirmediğim varlıktan bana ortak koş- 
malannı emretti.” 

46. Yani, “Allah, insanı kendi kulu kılmış ve onu sadece kendisine 
ibadet etmesi için yaratmıştır. Bu doğal konum ne kadar çaba sarfe- 
dilirse edilsin değiştirilemez. Ne insan kul olma kanununu değiştire¬ 
bilir ne de Allah'tan başka bir varlık, gerçek anlamıyla onun ilâhı 
olabilir. İnsan dilediği kadar ilâh edinebilir, fakat onun bir tek Al¬ 
lah'ın kulu olduğu gerçeği değişmez. İnsan bilgisizliği ve cehaleti ne¬ 
deniyle bir kimseyi ilahi sıfat ve güçlere sahip kabul edebilir veya bir 
kimsenin onun kaderinin hakimi olduğu fikrini savunabilir, fakat 
gerçek şudur ki, ne Allah'tan başkası İlâhi sıfat ve güçlere, ne O nun 
otoritesine sahiptir, ne de O'ndan başkasının insanın kaderini belir¬ 
leme gücü vardır.” 

Bu ayete aynca şöyle bir meal verilebilir: “Allah'ın inşam yarattığı 
fıtratta hiçbir değişiklik yapmayın.” Yani Allah'ın inşam yarattığı fıt¬ 
ratı bozup tahrib etmek doğru değildir. 

47. “Doğru din”: Kişinin yaratılış tabiatında sabit kalabilmesini 
sağlayan tek doğru din. 
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31 "'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, O'na yönelin48 ve O'ndan kor- 
kup-sakmın,49 dosdoğru namazı kılın50 ve müşriklerden olmayın. 

32 (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayıran ve kendileri de 
parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp-sevinç 
duymaktadır.51 

AÇIKLAMA 

48. Yani, “Kim bağımsız ve hür bir tavır takınıp gerçek Rabbinden 
yüz çevirmişse ve kim Allah tan başkasma hizmet yolunu seçip ger¬ 

çek Rabbine isyanda bulunmuşsa, bundan yüz çevirmeli ve doğuş¬ 
tan kulu olduğu bir tek Allah'a ibadete dönmelidir." 

49. Yani, “Eğer fıtraten Allah'ın kulu olduğunuz halde O'ndan ta¬ 
mamen bağımsız bir hayat tarzım seçmiş ve Onun yamsıra başkala¬ 
rına kulluk etmişseniz bu nankörlük ve isyanınız nedeniyle şiddetli 
bir azaba uğratılacağınızdan korkmalısınız. Bu nedenle sizi Allah'ın 
gazabıyla karşılaştıran bu tür hayat tarzından kaçınmalısınız.” 

50. Hem Allah’a yönelmek, hem de O nun gazabından korkmak 
kalbi ibadetlerdendir. Kendini ilan etmesi ve devamlı olması için 
böyle bir ruh hali kaçınılmaz olarak fiziksel bir davranışa ihtiyaç du¬ 

yar. Böyle bir davranış falanca kişinin bir tek Allah'a ibadete döndü¬ 
ğünü, başkalarına duyurmaya yarar ve aynı zamanda praük deney 
ve uygulamalarla kişinin samimiyet ve takvasının gelişip beslenme¬ 

sine de yardımcı olur. İşte bu nedenle Allah kalpteki değişikliği em¬ 
rettikten sonra fiziksel bir davranışı da, yani namazın ikame edilme¬ 
sini emrediyor. Bu fikir insanın kafasında sadece fikir olarak kaldığı 

sürece asla dengeli ve sürekli bir fikir olamaz. Ya yok olur, ya da deği¬ 
şir. Fakat insan onu uygulamaya başladığında, fikir onda kökleşir ve 
daha çok uygulama ile gittikçe sebat ve denge kazanır, öyle ki, bu fi¬ 
kir bir inanç haline geldiğinde kolayca yok olmaz. Bu noktadan ba¬ 
kıldığında, hiçbir davranış ile hareket, kişinin kendi nefsinde Allah 
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korkusunu ve takvayı güçlendirmek için, günde beş vakit kıldığı na¬ 
maz kadar etkili olmaz. Başka bir davranış her ne olursa olsun, ara¬ 
lıkla yapılır veya farklı durumlarda farklı şekillerde yapıbr, fakat na¬ 
maz öyle bir harekettir ki. her bir kaç saatte ve süreldi o belirlenen 
aynı formda eda edilir. Ve insan her defasında Kur an ın öğrettiği 
İslâm’ı bir kez daha tekrarlar, böylece onu hiç unutmaz. Bundan 
başka, hem müminler, hem de kâfirler insanlar arasında kimin is¬ 
yandan vazgeçip gerçek Rabbe itaat yolunu seçtiğini bilmek zorun¬ 
dadır. Müminler bunu bilmedirler ki, bir topluluk ve toplum oluştu- 
rabilsinler ve Allah yolunda birbirleriyle yardımlaşabilsinler, hatta 
içlerinden ne zaman biri din bakımından gevşeklik gösterse, hemen 
hepsi bunu anlayabilsin. Kâfirler de bunu bilmelidirler ki, kendi ak¬ 

raba ve çocuklarından biri çok kimsenin tekrar tekrar samimiyet ve 

tevazu ile gerçek tanrıya yöneldiklerini gördüklerinde uyuyan fıtrat¬ 
ları uyansın, fıtratları uyanmcaya dek de Allah ın itaatkâr kulların¬ 

daki bu şevki görerek korkuya kapılsınlar. Bu her iki amaç için de 

namazın ikame edilmesi en etkili araçtır. 
Burada namaz ile ilgili emrin, Mekke'de iken Kureyşli müşriklerin 

bir avuç Müslümana işkence yaptıkları dönemde indirildiğine dik¬ 
kat edilmelidir. Bu işkenceler bu emirden sonra dokuz yıl kadar da¬ 
ha devam etmiştir. O sıralarda henüz İslâmî bir devlet sözkonusu 
değildi. Eğer bazı cahil kimselerin düşündüğü gibi İslâm devleti ol¬ 
maksızın namaz kılmanın bir anlamı yoksa veya Hadis'i inkâr edenle¬ 
rin iddia ettikleri gibi "İkam'üs-salat", namaz kılmak değil Nizam-ı Ru- 
bubiyet'i (Allah'ın hakim olduğu düzeni) kurmak anlamına geliyorsa 

o zaman, o dönemde indirilen Kur'anî emir anlamsız olurdu. Soru 
şudur: Hz. Peygamber (s.a) ve Müslümanlar bu emir geldikten sonra 

dokuz yıl boyunca, bu emri acaba nasıl yerine getirmişlerdir? 
51. Bu, insan için gerçek hayat tarzının yukanda da açıklandığı gi¬ 

bi fıtrat yolu olduğunu gösteren bir misaldir. Bu hayat tarzı (Din), sa¬ 
dece zanna dayanarak bir din felsefesi icad edenlerin düşündüğü gi¬ 
bi putperestlikten tevhid'e doğru evrimle gelişmemiştir; fakat, tam 
aksine, bugün dünyada bulunan bütün dinler asıl hayat tarzının 

(din) bozulması sonucu meydana gelmiştir. Bu bozulma, insanlar 
kendi icad ettikleri inançları fıtri gerçeklere kattıkları, farklı fırkalar 
oluşturdukları ve her biri kendi fırkasının savunduğu şeye bağlan¬ 
dığı ve asıl hayat tarzından (din) uzaklaştığı için ortaya çıkmıştır. 
Şimdi, hidayete ulaşmanın tek yolu hak dinin temeli olan asıl gerçe¬ 
ğe dönmek ve daha sonra icad edilen fırkalardan, onların taraftarla- 
nndan ve yaptıkları tahlillerden sakınmaktır. Eğer kişi bunlarla iliş¬ 

kisine hâlâ devam ederse, ancak Hak Dini bozar. 
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33 İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' 
olarak, Rablerine dua ederler,52 sonra kendinden onlara bir rahmet tad- 
dırınca hemencecik onlardan bir grup Rablerine şirk koşarlar.53 

34 Kendilerine (nimet olarak) verdiklerimize nankörlük etsinler di¬ 

ye. Öyleyse metalanıp-yararlanm, artık yakında bileceksiniz. 
35 Yoksa biz, onlara ispatlı bir delil indirdik de, o mu O'na ortak koş¬ 

malarını söylüyor?54 
36 Biz insanlara bir rahmet taddırdığımız zaman, onunla sevinirler; 

kendi ellerinin takdim ettiği dolayısıyla onlara bir kötülük isabet etti- 
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ğinde de, hemen umutsuzluğa kapılıverirler.55 
37 Onlar görmüyorlar mı ki, Allah, dilediğine rızkı yayıp-genişletir 

ve kısar da. Hiç şüphe yok bunda, iman etmekte olan bir kavim için ger¬ 
çekten ayetler vardır.56 

38 Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da.57 Allah’ın 
yüzünü (rızasını) istemekte olanlar için bu daha hayırlıdır ve felaha 
erenler de onlardır.58 

39 İnsanların mallarında artsın diye, vermekte olduğunuz faiz Allah 
katında artmaz.09 Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek vermekte ol¬ 
duğunuz zekat ise, işte (sevablarım ve gelirlerini) kat kat arttıranlar on- 
lardır.60 

AÇIKLAMA 

52. Bu, onların kalplerinin derinliklerinde hâlâ tevhid izlerinin 

bulunduğunun bir delilidir. Ne zaman ümitler yıkılmaya başlasa, 
kalpleri içten gelerek, ancak kâinatın gerçek hakiminin Mabud ol¬ 
duğunu ve ancak O nun yardımının bir fayda vereceğini ilan eder. 

53. Yani, “Onlar, tekrar başka ilahlara ibadet etmeye ve başların¬ 
daki şansızlığın şu veya bu veli veya türbenin yardımıyla geçip gitti¬ 
ğini iddia etmeye başlarlar.” 

54. Yani, “Felâketleri Allah'ın engellediğini değil de, falanca velinin 
engellediğini söylemeleri için kendilerinde ne delil var? Sağduyu bu¬ 
nu kabul eder mi? Yoksa, Allah'ın bazı yetkilerini falanca velilere 
verdiğini ve insanların zorluklar karşısında bu velilere yalvarmaları 
gerektiğini söyleyen İlâhi bir kitab var mı?” 

55. Bir önceki ayette, insan cehaleti, nankörlüğü ve anlayışsızlığı 

nedeniyle eleştirilmişti. Bu ayetle ise hafifliği ve hasisliği nedeniyle 

tenkit edilmektedir. Bir kimse biraz güç, servet ve saygınlık kazanır¬ 
sa ve işlerinin iyiye doğru gittiğini görürse, tüm bunların Allah tara¬ 
fından verildiğini unutur, bu başarısında öyle gurur duyar, öyle bö¬ 
bürlenir ki, ne Allah'a, ne de diğer insanlara hiçbir pay bırakmaz. Fa¬ 
kat bu iyi talih onu bırakır bırakmaz cesaretini kaybeder ve küçük 
bir şanssızlık bile onu o denli sarsar ki, her türlü aptallığı yapabilir, 
hatta intihara bile kalkışabilir. 

56. Yani, “Müminler; küfür ve şirkin insanın moralini nasıl etkile¬ 

diğini ve Allah'a imanın insan karakteri üzerinde ne tür bir etkisi ol¬ 
duğunu anlayabilirler. Allah'a samimiyetle inanan ve O’nun bütün 
hâzinelerin maliki olarak kabul eden bir kimse, asla Allah'ı unutan¬ 
lar gibi hasis ve cimri olmaz. Eğer ona bol nimet verilse asla kibre ka¬ 
pılmaz, tam aksine Allah a şükreder, çevresindeki insanlara cömert- 



306 TEFHİMU'L KUR'AN 30 / Rum Suresi 

çe davranır ve Allah'ın verdiği nimetleri yine O nun yolunda sarfeder. 
Diğer taraftan eğer verilen nimetlerde bir azalma olursa sabreder; 
asla şeref ve haysiyetini ayaklar altına almaz ve sonuna dek Allah'ın 
lütfunu bekler. Böyle ahlâki bir mükemmelliğe, asla bir ateistte veya 
müşrikte rastlanamaz.” 

57. “Akrabaya, yoksula, yolcuya sadaka verir" değil, “Hakkını ve¬ 
rir” denmiştir. Çünkü bu, sizin onlara her halükârda vermeniz gere¬ 
ken bir haktır. Eğer siz servetinizden bir kısmını onlar için ayınrsa- 
nız, onlara bir iyilik yapmış olmuyorsunuz. Eğer mülkün gerçek sa¬ 
hibi size başkalarından daha fazla vermişse, size verilen bu fazla ser¬ 
vetin başkalarının hakkı olduğunu hatırlamalısınız. Çünkü bu faz¬ 
ladan serveti, Rabbiniz, başkalarının hakkına saygı gösterip onlara 
verip vermeyeceğinizi denemek için size vermiştir. 

Bu ilahi emir ve onun gerçek ruhu hakkında düşünen herkes. 
Kuranın insanm ahlâkî ve ruhi gelişimi için ortaya koyduğu yolun, 
kaçınılmaz olarak hür bir toplum ve ekonomiyi gerektirdiğini hisse¬ 
der. Böyle bir gelişme insanların mülkiyet hakkının kaldırıldığı veya 
kısıüandığı bir sosyal çevrede mümkün olmaz. 

Devletin tüm kaynakların mülkiyetini elinde bulundurduğu ve 
hükümetin halka mal dağıtımı sorumluluğunu üstlendiği, hatta bi¬ 
reyin ne başkalarının hakkının farkına varmasına ve yardım etmesi¬ 
ne fırsat tanıdığı, ne de kendisine yardım edilen kişinin diğeri için 
şükran duygulan geliştirebildiği bir sistem, tamamen komünist bir 
sistemdir. Şimdi bizim ülkemizde de "Nizam-ı Rububiyet" adı altında 
öne sürülen böyle bir ekonomik ve toplumsal düzen, tamamen 
Kur'an'a muhalif bir sistemdir. Çünkü böyle bir düzen, bireyin 
ahlâkî gelişimini ve karekter oluşumunu tamamen engeller. Kur anı 
bir düzen ancak bireylerin bazı servetlere, onlan harcama hakkına 
ve daha sonra da samimiyetle Allah'ın ve O nun kullarının haklarını 
verme hak ve yetkisine sahip olduğu bir ortamda uygulanabilir. An¬ 
cak böyle bir toplumda, bir taraftan insanlar bireysel olarak neza¬ 
ket, hoşgörü, sevgi, fedakârlık, başkalarının haklanna saygı göster¬ 
mek ve bu haklan sahiplerine vermek gibi faziletleri geliştirme, diğer 
taraftan da kendilerine iyilik yapanlara karşı teşekkür ve minnet 
duygulan geliştirme fırsatı bulurlar. Ancak böyle bir sistem, kötülü¬ 
ğün yok edilip iyiliğin geliştirilmesinin kanun zoruyla değil, bilakis 
insanlann kendi temiz kalplilikleri ve bu sorumluluğu yerine getir¬ 
me iyiniyetleri ile sağlanabildiği mükemmel bir ortam meydana geti¬ 
rebilir. 

58. Bu, kurtuluşa sadece yoksula, akrabaya ve yolcuya hakkını 
vererek ulaşılabileceği ve bunun için başka hiçbir şeye gerek olmadı¬ 
ğı anlamına gelmez. Tam aksine başkalannın bu haklannı verme¬ 
yenlerin gerçek kurtuluşa eremeyecekleri anlamına gelir. Gerçek 
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kurtuluşa ancak, sadece Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu isteyerek 
bu haklan sahiplerine verenler ulaşabilir. 

59. Bu, Kur an da faizi yasaklayıcı olarak indirilen ilk ayettir. Sa¬ 
dece şöyle demektedir: “Siz borç verenin servetinde bir artış olacağı¬ 
nı düşünerek faiz ödüyorsunuz. Fakat gerçekte Allah katında, faiz 
malı artırmaz, tam aksine servet ancak verilen zekat ile artar.” 

Sonralan Medine'de faizi haram kılan ayet nazil olmuştur: “Allah 
faizi mahveder, sadakalan artınr.” (Bakara: 276). (Daha sonraki 
emirler için bkz. Al-i lmran: 130 ve Bakara: 275-281) 

Bu ayete müfessirler iki anlam vermişlerdir. Müfessirlerin bir kıs¬ 
mi şöyle der Burada "riba", şeriatın haram kıldığı faiz anlamında de¬ 
ğildir, fakat alan kişinin onun iki katını vereceğini umarak veya he¬ 
diye verene bir hizmette bulunacağı için ya da hediye veren için ver¬ 
diği kişinin zengin olması daha faydalı olduğundan verilen bir hediye 
veya bağış anlamına gelir. Bu Ibn Abbas, Mücahid, Dahhak, Katâde, 
lkrime, Muhammed bin Ka'b el-Kurzi ve Şa'bi'nin görüşüdür. Belki 
de bu müfessirlerin ayeti böyle yorumlamalarının sebebi, ayette bu 
dâvranışm sonucu olarak sadece Allah katında böyle bir servetin 
artmayacağının zikredilmesidir. Oysa, eğer şeriatın haram kıldığı ri¬ 
ba kastediliyor olsaydı, açıkça bu davranışın Allah tarafından şid¬ 
detle cezalandırılacağı söylenirdi. 

Diğer grup bunlardan aynlır ve ayetteki "riba" ile, şeriatın haram 
kıldığı faizin kastedildiğini söyler. Bu, Haşan Basri ve Süddi'nin gö¬ 
rüşüdür. Allame Alusi de ayetin zahiri mânâsının aynı olduğunu: zi¬ 
ra Arapçada ribanın aynı anlamda kullanıldığım söyler. Bu tefsir 
müfessir Nisaburi tarafından da kabul edilmiştir. 

Bize göre de, bu ikinci görüş doğrudur. Çünkü birinci görüşü des¬ 
teklemek için öne sürülen delil ribanın bilinen anlamım bir tarafa bı¬ 
rakmak için yeterli değildir. Rum Sure sinin nazil olduğu dönemde 
faiz henüz haram kılınmamıştır. Bir şeye önce zihinleri hazırlamak 
sonra da onu yasaklamak, Kuranın tercih ettiği bir yoldur. Şarap 
hakkında da ilk söylenen şey, onun temiz olmadığı idi (Nahl: 67). Da¬ 
ha sonra Bakara: 219 da onun zararının, faydasından daha çok ol¬ 
duğu söylenmiştir. Sonra sarhoş iken namaza yaklaşılmaması söy¬ 
lenmiş. (Nisa: 43), en sonunda da şarap içmek tamamen haram kı¬ 
lınmıştır. Aynı şekilde faiz hakkında da burada sadece onun serveti 
arttırmadığı, servetteki gerçek artışın ancak zekat ile olduğu söylen¬ 
miştir. Bundan sonra bileşik faiz yasaklanmış (Al-i lmran: 130), en 
sonunda da faiz tamamen haram kılınmıştır. (Bakara: 275, 280) 

60. Bu artışın hiçbir sının yoktur. Niyetin samimiyeti ne kadar bü¬ 
yük olursa, fedakârlık duygusu ne kadar derinse ve kişinin Allah yo¬ 
lunda harcarken Allah'ın rızasını kazanma arzusu ne kadar fazlay¬ 
sa, Allah'ın ona vereceği mükâfatlar da o derece büyük ve güzel ola¬ 
caktır. Sahih bir hadise göre eğer bir kimse Allah yolunda incir çekir¬ 
deği kadar bir şey verse, Allah onu Uhud dağı kadar arttınr. 
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© İ Jj^Û' 

<ŞîU j 

40 Allah;6* sizi yarattı, sonra size nzık verdi,62 sonra da sizi öldürmek¬ 

te, daha sonra da sizi diriltmektedir. Ortaklarınızdan bunlardan herhan¬ 

gi bîrini yapacak var mı?63 O, şirk koşmakta olduklanndan münezzeh ve 
yücedir. 

41 İnsanlann kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve deniz¬ 
de fesad ortaya çıktı. Umulur ki, dönerler diye (Allah) onlara yapmakta 

olduklarının bir kısmını kendilerine taddırmaktadır.64 

42 De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın, böylece daha öncekilerin nasıl 
bir sona uğradıkarını görün. Onların çoğu müşrik olanlardır."65 

43 Öyleyse sen, Allah’tan (bir takdir olarak) geri çevrilmesi mümkün 

olmayan gün gelmeden önce, yüzünü dimdik ayakta duran dine çevir.66 
O gün onlar paıça parça bölünecekler. 
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44 (Bu, Allah’ın) Kendi fazlından olarak iman edip salih amellerde 
bulunanları ödüllendirmesi içindir. Hiç şüphe yok O, kâfirleri sev¬ 
mez. 

46 Size kendi rahmetinden taddırması, emriyle gemileri yürütmesi68 
ve O’nun fazlından (rızkınızı) aramanız69 ile umulur ki şükretmeniz 
için, rüzgârları müjde vericiler olarak70 göndermesi, O'nun ayetlerin- 
dendir. 

AÇIKLAMA 

61. Buradan itibaren konu tekrar kâfirlerin ve müşriklerin uyarıl¬ 
ması için tevhide ve ahirete döndürülür. 

62. Yani, “sizin hayatınızı devanı ettirebilmeniz için yeryüzünde 
çeşitli imkânları sağlayan ve herkesin nzıktan bir pay alabilmesi için 
birçok düzenlemeler yapan O'dur." 

63. Eğer sizin ilah olarak kabul ettikleriniz ne yaratabiliyor, ne n- 
zık verebiliyor, ne hayat ve ölüme hükmedebiliyor, ne de sizi öldük¬ 
ten sonra diriltebiliyorsa, o halde neden onları ilâhınız olarak kabul 
ediyorsunuz?" 

64. Bu, yine, bütün Ortadoğu da konuşulan Bizans ile İran arasın¬ 
daki savaşa bir kinayedir. "İnsanların elleriyle kazandıkları"; Şirk ve 
ateizmi kabul etmenin ve ahire ti görmezden gelmenin kaçınılmaz so¬ 
nucu olarak insan davranışlarında ve karakterinde ortaya çıkan 
baskı, zulüm ve istibdat anlamına gelir. "Belki dönerleri' ifadesi. Al¬ 
lah'ın, insanların kötü hareketlerinin sonuçlarının bazılarını ah ire t- 
te cezalandırmadan önce göstermesi anlamına gelir. Böylece onlar 
gerçeği anlayıp tahminlerinde ne kadar hatalı olduklarını hissedebi¬ 
lirler ve ilk zamanlardan beri Allah ın Peygamberlerinin tebliğ ettiği 
ve insan davranışlarını sağlam temellere oturtabilecek tek yol olan 
hak dine döndürabilirler. Bu konu Kur an da birçok yerde ele alın¬ 
mıştır. Tevbe: 126, Rad: 231, Secde: 21, Tur: 47. 

65. Yani, “Bizans ile İran arasındaki savaş, türünün ilk örneği de¬ 
ğildir. İnsanlık tarihi, büyük milletlerin helak oluşunun örnekleri ile 
doludur. Bu milletlerin helak olmalarına neden olan kötülüklerin 
asıl sebebi de sakınmanız için ayardiğimiz şirk idi." 

66. Yani, “Ne Allah'ın bizzat geri çevireceği, ne de başka birisine çe¬ 
virme gücü vereceği gün." 

67. Bu bir kafirin, küfrü sebebiyle karşılaşacağı zararlarının tü¬ 
münü kapsayan çok geniş kapsandı bir cümledir. Hiçbir zarar listesi 
bu cümle kadar geniş anlamlı olamaz. 

68. Burada denizcilikte yararlı olan rüzgarlar kastedilmektedir. 
Eskiden gemilerin yolculuğu çoğunlukla rüzgarlara bağhydı ve ters 
rüzgarlar onların helâkine sebeb olabilirdi. Bu nedenle yağmur geti¬ 
ren rüzgarlardan önce bu rüzgarların anılması, onların Allah'm özel 
bir lütfü olduğunu belirtmek içindir. 

69. "O’nun fazlından nasib aramanız": Yani ticaret yolculukları yap¬ 
manız. 

70. Yani, yağmuru müjdeleyici olarak. 
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47 Andolsun, biz senden önce kendi kavimlerine peygamberler gön¬ 

derdik de onlara apaçık belgeler getirdiler;71 böylece biz de suçlu-gü- 

nahkârlardan intikam aldık.72 İman etmekte olanlara yardım etmek ise, 

bizim üzerimizde bir haktır. 

48 Allah, rüzgârları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl 

dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasın¬ 

dan yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dile¬ 

diğine verince, hemen sevince kapılıverirler. 

49 Oysa onlar, bundan önce (yağmurun) üzerlerine inmesinden evvel 

umutlannı kesmişlerdi. 

50 Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak; ölümünden sonra yer- 
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yüzünü nasıl diriltmektedir?73 Hiç şüphesiz O, ölüleri de gerçekten diril- 

tecektir. O, her şeye güç yctirendir. 
51 Andolsun, biz bir rüzgâr göndersek de onu(n ekinini) sararmış 

görseler,74 mutlaka onun ardından nankörlük ederler/3 

AÇIKLAMA 

71. Yani “Ayetlerden bazılan, insanın hayaünda her an karşı kar¬ 
şıya geldiği, bir önceki ayette değinilen rüzgarların esmesi gibi dün¬ 
yada sürekli yaşanagelen ayetlerdir. Bazılan ise Allah'ın elçilerinin, 
mucizeler, vahiy, olağanüstü şahsiyetler ve insan toplumuna hayat 
veren bir etki şeklinde ortaya koyduklan ayetlerdir. Her iki tür ayet¬ 

lerde şu gerçeğe işaret ederler: Peygamberlerin öğrettiği tevhid, hak¬ 
ka dayanır. Bu ayetlerin hepsi birbirini destekler niteliktedir. Kâi¬ 
natta bulunan ayetler, peygamberlerin söylediklerinin doğruluğunu 

tasdik eder. Peygamberlerin getirdiği ayetler de kâinattaki ayetlerin 

işaret ettikleri gerçekleri açıklar. 

72. "Suç işleyenleri'; her iki tür ayete karşı da duyarsız kalan ve tev¬ 

hidi inkarda, Allah'a karşı isyanda inat eden kimseler. 

73. Peygamberlik ile yağmurun arka arkaya anılmasında gizli bir 

kinaye vardır. Yağmurun gelişi nasıl insanların maddi dünyası için 
bir lütuf ve rahmet ise Peygamberin gelişi de insanın ruhî dünyası 

için bir rahmettir. Kuru toprak nasıl yağmurun yağmasıyla uyanıp 
yeşermeye ve bitkiler yetiştirmeye başlarsa, ruhî ve ahlâkî yönden 
harap olan insan hayatı vahyin gelişiyle uyanır ve ahlâkî mükem¬ 
mellikler ve faziletlerle yeşermeye başlar. Kafirlerin peygamberlik 

rahmetini bir müjde yerine kendileri için bir uğursuzluk kabul etme¬ 
leri ve ona nankörlük etmeleri sadece, kendi aley hicrinedir." 

74. Yani, “Yağmurun yağmasından sonra yeşerip gelişen ürünleri¬ 
ni şiddetli bir rüzgar veya bir sıcak hava dalgası yakıp kavur- 

sa...." 

75. Yani, “Allah'a lanet etmeye ve bütün şanssızlık ve kötü akıbet¬ 

lerinden dolayı O nu suçlamaya başlarlar. Oysa Allah onlara rahme¬ 
tini tattırdığında O na şükredecekleri yerde nankörlük ve küfretmiş- 

lerdi. Burada yine gizli bir kinaye vardır. Allah'ın elçileri insanlara 
rahmet getirdiğinde insanlar onları dinlemezler ve bu lütfü redde¬ 
derler. Daha sonra Allah, küfürleri ve nankörlükleri nedeniyle baş¬ 
larına onları ezen, insanlıklarını harap eden zalimleri veya despotla¬ 
rı musallat ettiğinde, aynı kimseler dünyayı zulüm ve vahşetle dol¬ 

durduğu için Allah'ı suçlamaya başlarlar. 
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52 Şimdi sen, ölülere (söz) duyuramazsın76 ve arkalarını dönüp giden 
sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.77 

53 Ve sen kendi sapıklıkları içinde kör olanları da doğruya iletici de¬ 
ğilsin.78 Sen yalnızca, bizim ayetlerimize iman etmekte olanlara duyura¬ 
bilirsin ki onlar Müslümanlardır. 

54 Allah, sizi bir za’ftan yarattı, sonra (bu) za'fın ardından bir kuvvet 
kıldı, sonra da bu kuvvetin ardından da bir za'f ve yaşlılık verdi. Diledi¬ 
ğini yaratmaktadır.79 O, bilendir, güç yetirendir. 

55 Kıyamet-saatinin kopacağı gün,80 suçlu-günahkârlar, tek bir saatin 
dışında (dünya hayatı) yaşamadıklarına and içerler.81 îşte onlar böyle 
çevriliyorlardı.82 

56 Kendilerine ilim ve iman verilenler ise, dediler ki: "Andolsun, siz 
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Allah'ın Kitabında (yazılı süre boyunca) diriliş gününe kadar yaşadınız; 
işte bu da dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz." 

57 Artık o gün, zulmetmekte olanların ne mazeretleri bir yarar sağla¬ 
yacak ve ne «,1e (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.83 

AÇIKLAMA 

76. Yani, vicdanları Ölmüş, ahlâki kişilikleri hayattan uzaklaşmış 
ve kendi nefislerine olan tapınmaları inatçılıkları ve gözü bağlılıkları, 
hakkı anlayıp kabul etme yeteneklerini yok etmiş olan kimseler. 

77. "Sağırlar": Her şeyi duydukları halde hiç birşeyi anlamayacak 
şekilde kalplerine ve zihinlerine kilit vuran kimseler. Hakkı tebliğ 

eden mesajın, kulaklarına girmesine bile engel olan ve tebliğ eden ki¬ 
şilerden sakınıp kaçan bu tür insanlara hiç kimse ne birşey işittire- 
bilir, ne de birşey anlatabilir. 

78. Yani, “Körlerin elinden tutup hayat boyunca onlan doğru yola 
getirmek için çalışmak peygamberin görevi değildir. O sadece doğru 
yola rehberlik edebilir. Fakat zihinleri körelmiş ve peygamberin gös¬ 
termeye çalıştığı yolu hiç görmeyen kimseleri doğru yola ulaştırmak 

peygamberlerin gücü dahilinde değildir. 
79. Yani, “Çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerinin tümü Allah 

tarafından yaratılmıştır. Dilediğini güçlü, dilediğini de zayıf yarat¬ 
mak O nun elindedir. Dilediğine olgunluğa erişmeden, dilediğine de 
gençliğinin başlangıcında ölümü tattırabilir. O dilediğine uzun bir 
ömür ve sağlık verir, dilediğini de dopdolu bir gençlik hayatından 
sonra zelil ve eziyetli bir yaşlılık hayatına eriştirir, insan eğer isterse 
hayatını kendini beğenmişlik ve kibir içinde geçirebilir. Fakat Al¬ 
lah'ın yakalaması karşısında o kadar acizdir ki O nun kendisine tak¬ 
dir ettiğini hiçbir şekilde değiştiremez. 

80. Yani. “Size önceden bildirilen kıyamet günü geldiğinde." 
81. Yani, “öldükten sonra mahşere (tekrar dirilişe) kadar, ölümle¬ 

rinden sonra binlerce yıl geçmiş bile olsa suçlular birkaç saat önce 
uyuduklarını ve ani bir felaketin onlan uyandırdığını sanırlar.” 

82. Yani, “Onlar dünyada iken de böyle yanlış tahminlerde bulu¬ 
nuyorlardı. Orada da gerçeği farkedememişler ve bu nedenle, ahiret, 
öldükten sonra dirilme ve Allah huzurunda hesap verme gibi şeyle¬ 

rin olmadığını iddia etmişlerdir." 
83. Şöyle bir meal de verilebilir: "... Onlardan, Rablerini hoşnut et¬ 

meleri de istenmez." Çünkü onlar, tevbe edip, iman ve salih amele 
dönmek için verilen tüm fırsatları kaçırmışlar ve imtihan için tanı¬ 
nan süreyi bitirip, sonucun açıklanacağı saate ulaşmışlardır. 



314 TEFHİMU'L KUR’AN 30 / Rum Suresi 

58 Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Hiç 
tartışmasız, sen onlara bir ayetle geldiğin zaman, o küfre sapanlar, mutla¬ 
ka: "Siz ancak muptil olanlardan başkası değilsiniz" derler. 

59 îşte Allah, bilmeyenlerin kalblerini böyle damgalamaktadır. 
60 Öyleyse sen sabret; hiç şüphesiz Allah'ın Va'di haktır^4 kesin bil¬ 

giyle inanmayanlar da sakın seni telâşa kaptınp-hafifliğe (veya gevşek¬ 
liğe) sürüklemesinler.83 

AÇIKLAMA 

84. Burada, yukarıda 44. ayette yapılan va de bir kinaye vardır. 
Orada Allah, peygamberlerin getirdiği apaçık ayetlerle ve O nun mü¬ 

minlere yardımı ile alay eden, bunu inkar ve reddeden inatçı suçlu¬ 
lardan intikamını nasıl alacağını bildirmişti. 

85. Yani, “Düşmanlarının seni zayıf bulup, seni şamataları ile bas¬ 

tırmalarına, fitneleri ile korkutmalarına, alayları ile cesaretini kır¬ 
malarına, tehditleri, kuvvet gösterileri ve işkenceleriyle seni dehşete 
düşürmelerine, tuzakları ile seni kandırmalarına veya ulusal çıkar¬ 
lar adına seni kandırıp uzlaşma yapmaya razı etmelerine fırsat ver¬ 
me! Bunun aksine onlar seni gayenden o denli haberdar, imanında o 
denli sabit, kararlılığında o denli kesin, mizacın da o denli sağlam 

bulmaklar ki, seni ne tehditleri korkutabilmek, ne seni satın alabil¬ 
mek, ne kandırarak gözünü boyayabilmek, ne de din konusunda se¬ 
ninle pazarlığa girişmeye cesaret edebilmelidirler. Tüm bunları Al¬ 

lah kısaca: “inancı olmayanlar seni gevşekliğe düşürmesin!" sözleri 

ile ifade etmiştir. Hz. Muhammed in (s.a) Allah'ın son peygamberin- 
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de'* istediği şekilde yılmaz ve yenilmez bir şahsiyet olduğunu tarih 
ispatlamıştır. Hangi sahada olursa olsun onunla savaşan yenilmiş¬ 
tir ve Hz. Peygamber (s.a) tüm kafir ve müşrik Arabistan'ın her tür 

karşı koymalarına ve düşmanlıklarına rağmen, en sonunda arzula¬ 

dığı devrimi gerçekleştirmeyi başarmıştır. 

RUM SURESİNİN SONU 
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31 
• 

LOKMAN SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Bu sure 12-19. ayetlerinde, oğluna verdiği tavsiyeleri zikredi¬ 
len Lokman el-Hakîm vesilesiyle bu adı almıştır. 

Nüzul Zamanı: Konu dikkatle incelendiğinde görülür ki, bu sure, 
İslâm'a daveti önlemek ve bastırmak için zulmün başladığı ve bu 
amaçla her türlü entrikanın devreye sokulduğu ancak şiddetin zir¬ 
vesine ulaşmadığı bir dönemde inzal edilmiştir. Genç mühtedilere, 
her ne kadar anne-baba hakkı Allah a itaatten hemen sonra geliyor¬ 
sa da, eğer onlar kendilerini İslâm'ı kabulden menedip, şirk ve putpe¬ 

restliğe avdet etmeleri için zorluyorlarsa onlan dinlememeleri gere¬ 
ğinin anlatıldığı 14-15. ayetlerle bu dtarum ihsas ettirilmektedir. Ay¬ 
nı şeyin Ankebut Suresinde de zikredilmesi bu iki surenin aynı dö¬ 
nemde inzal edilmiş olduğunu gösteriyor. Ancak iki sure üslup ve 
konusu bütünüyle araştırıldığında Lokman Suresi'nin daha önce 
indirilmiş olduğu görülür. Çünkü bu surenin arka planında “şiddet” 
belirtilen herhangi bir işaret görülmezken Ankebut Suresi, vahyedil- 
diği dönemde müslümanlara açıkça zulmedildiğini, şiddet gösteril¬ 
diğini iyice ihsas ettirebilmektedir. 

Konu: Bu surede şirkin anlamsızlık ve saçmalığı, tevhid'in aklilik ve 
gerçekliği anlatılmakta; insanlar körükörüne atalarını taklitten vaz¬ 
geçmeye, Hz. Muhammed'in (s.a) alemlerin Rabbinden gelen talima¬ 
tını salim kafayla düşünme ve âfak enfüste bulunan ve mesajın ha- 
kikatma delâlet eden apaçık ayetlere dikkatle bakmaya davet edil¬ 
mektedir. 
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Bu çerçevede bir başka şeye daha işaret edilmektedir: Bu, dünya¬ 

da yahut Arap ülkesinde ilk kez sunulmuş olan ve insanların ilk kez 
duyduğu yeni bir öğreti değildir. Geçmiş asırların bilgili ve hakim 

kimseleri Hz. Muhammed'in (s.a.) öğrettiği bu şeyin aynısını söyledi¬ 
ler. Öğrettiler. Yani, “Ey insanlar kendi ülkenizde Lokman Hakîm is¬ 
minde bir adam yaşadı. Onun hikmeti tarafınızdan gayet iyi bilin¬ 
mekte, vecize ve hikmetli sözleri günlük konuşmalarınızda zikredil¬ 
mekte, şair ve hatipleriniz tarafından sık sık iktibas edilmektedir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lâm, Mîm. 
2 Bunlar hikmetli Kitabın ayetleridir;1 

3 Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir.2 
4 Onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler. Ve onlar kesin3 bir 

bilgiyle ahirete inananlardır. 
5 îşte onlar, Rab'lerinden bir hidayet üzerindedirler ve felah bulanlar 

da onlardır.4 
6 İnsanlardan öyleleri vardır ki,5 hiç bir bilgiye dayanmaksızın,6 Al¬ 

lah'ın yolundan saptırmak için sözün boş olanını7 satın almaktadırlar ve 
onu bir eğlence konusu edinmektedirler.8 İşte onlar; onlar için aşağılatı- 

cı bir azap vardır. 9 

AÇIKLAMA 

1. Yani, hikmetle dolu olan ve her öğretisi hikmet üzere temellen¬ 

miş Kitab ın ayetleri. 
2. Yani, “Bu ayetler doğru yola klavuzluk eder ve Allah'tan bir rah¬ 

met olarak gönderilmiştir. Fakat bu rahmet ve hidayetten yararlana¬ 

bilenler yalnızca iyi bir insan olmaya çabalayan, iyilerden olmak için 
niyazda bulunan, uyarıldığı kötülükten çekinme keyfiyetini haiz ve 

kendisine hayra götüren yollar gösterildiğinde onlan izleyen muh- 
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sinlerdir. Günahkâr ve müfsid olanlarsa ne hidayetten yararlanabi¬ 
lir ne de bu rahmetten pay alabilir." 

3. Bu; “Muhsinler” yalnızca sözü edilen üç niteliği taşırlar anlamı¬ 
na gelmez. Haklarında genel “Muhsin" sıfatının kullanılmasıyla on¬ 
ların, bu Kitap ta nehyedilen kötülüklerden kaçındıklarına ve emre¬ 
dilen salih amelleri icra ettiklerine işaret edilmektedir. Şu halde, 
“muhsin"in bu üç niteliği tüm diğer salih amellerin üç amele dayan¬ 
dığını göstermek içindir. Onlar hiç terketmedikleri bir amel olarak 
sal âtı ikame ederler ve bu onlarda takva ve teslimiyet hissi oluşturur; 
Zekâtı verirler ve bu onlarda fedakârlık duygularını kuvvetlendirir, 
dünya sevgisini hakimiyet altına alır ve Allah'ın rızasına nail olma 
arzusunu kamçılar; Ahirete inanırlar ve bu onlarda sorumluluk ve 
icabet duygusunu yerleştirir, onların, dilediği merada otlayan bir 
hayvan gibi yaşamalarına engel olup, başına buyruk olmadığının 
aksine yaşantısının her türlü ihtiyacına cevap veren bir Efendinin 
(Rabb) kulu olduğunun tamamen bilincinde bir insan gibi yaşama¬ 
larını sağlar. Bu üç nitelik sebebiyle sözkonusu “muhsinler”, iyi işler 
yaptıkları gibi serbestçe kötülük yapabilecek tiynette fakat her na¬ 
sılsa iyi olmuş kimseler değildir. Tam aksine bu nitelikler onlarda 
devamlı bir fikir ve ahlâk sistemi yerleştirir. Bu öyle bir sistemdir ki, 
iyilik düzenli ve sistemli bir tarzda olurken, bir kötülük ancak ve an¬ 
cak kazaen meydana gelir. Onlar bizzat kendi fikir ve ahlâk sistemle¬ 
rinden sadır olabilen ve kendilerini tabii etkilerin baskısı altında kö¬ 
tü yola sevkeden kökleşmiş herhangi bir dürtüye sahip değildir. 

4. Bu ayetler inzal edildiğinde Mekke müşrikleri, Hz. Muhammed 
(s.a) ve onun mesajını kabul edenlerin, hayatlarım mahvettiklerini 
düşünüyor ve bunu açıkça söylüyorlardı. Bu yüzden güçlü bir vur¬ 
guyla şu mukabelede bulunuldu: "İşte onlar gerçek felaha ulaşanlar¬ 
dır." Yani, “Cahilce düşündüğünüz gibi onlar kendilerini helâk et¬ 
meyecekler; aksine felâha erişecek gerçekte yalnızca onlardır ve bu 
yola girmeyi reddedenler ise, kötü akibetlere düçar olacaklardır.” 

Buradaki “FelâhT (gerçek başarıyı) maddi refah anlamında dün¬ 
ya hayatıyla sınırlı şekilde anlayanlar Kur'an'ın bu kavrama yükle¬ 
diği mânâyı anlama şansını tamamen yitirecektir. “Felâh” kavramı¬ 
nın gerçek anlamını idrak etmek isteyen şahsın aşağıdaki Kur an 
ayetleriyle ilgili açıklama notlarını incelemesi gereklidir: Bakara: 2- 
5, Al-i lmran: 102, 130, 200, Maide: 35, 90, En am: 21, A’raf: 7, 8. 
157, Tevbe: 88, Yunus: 17, Nahl: 116, Hacc: 77, Müminun: 1, 117, 
Nur: 51, Rum: 38. 

5. Yani, “Bir yanda Allah tarafından gönderilmiş ve bazı insanların 
tamamen yararlandığı bu rahmet ve hidayet vardır; öbür yanda da 
Allah’ın vahiylerine karşı böyle bir tavn benimseyen ve bu insanlarla 
yanyana yaşayan bazı talihsizler vardır.” 

6. "Bilgisizce" ibaresi “saün alma” ile ilgili olabileceği gibi, “sapür- 
ma" ile de ilgili olabilir. Bilgisizce saün alma şeklindeyse anlamı şöy- 
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le olun “Cahil ve akılsız insanlar bu oyalayıcı şeyleri satın alırlar. Fa¬ 
kat bilmezler ki değeri çok yüksek bir şey karşılığında yıkıcı bir şey 
satın almaktadırlar. Bir yanda hiçbir maddi bedel gerektirmeyen, fa¬ 
kat hikmet ve hidayetle dolu İlâhi ayetler varken, öbür yanda mane¬ 
vi yapılan helâk eden ve elde etmek için servet ödedikleri saçma sa¬ 
pan sözler vardır” Yok eğer bilgisizce saptırma şeklinde anlamak ge¬ 
rekiyorsa, ayet şu anlama gelir: “O, halka bilgisizce kılavuzluk etme¬ 
ye yeltenir, fakat bilmez ki, halkı Allah'ın Yolu ndan saptırmak için 
yaptığı şey kendisine nasıl bir günah yüklüyor.” 

7. "Lehv el-Hadis" deyimi, metinde, dinleyeni meftun eden tama- 
miyle kendi atmosferine çeken ve etrafındaki başka şeylerden ha¬ 
bersiz hale getiren bir şe)1 tazammun eder; Lügat anlamı itibariyle 
bu tamlamanın herhangi bir kötü çağrışımı yoktur, fakat günlük 
kullanım içinde bu tamlama dedikodu, saçma sapan konuşma, sulu 
şaka ve hareket, romanlar, hikayeler, masallar, şarkı söyleme, cüm¬ 
büş... vs. kötü ve faydasız şeyler için kullanılır. 

ilgi çekip oyalayıcı masalları “satm almak”, sözkonusu şahısların 
hakikat yerine bâtılı seçtiği, hidayetten yüz çevirip kendisine ne 
dünyada ne de ahirette bir faydası dokunmayan böyle şeylerle uğ¬ 
raşması anlamına da gelebilir. Ne ki bu, mecazî anlamıdır. Asıl anla¬ 
mı ise, “kimse sarfettiği mal karşığılığında boş ve faydasız bir şey al¬ 
mamalıdır”, şeklindedir. İbn Hişam, İbn İshak’a dayanarak rivayet 
eder ki, Mekke müşrikleri ellerinden geleni yapmalarına rağmen Hz. 
Peygamber in mesajının yayılmasını engeHeyemeyince Nadir bin 
Hâris Kureyşliler'e şunlan söyledi: “Bu adama karşı çıkma yolunuz 
sizi bir yere götürmez. O sizin aranızda yaşamakta. Şimdiye dek ah¬ 
laken en iyi olanınızdı; aranızda yaşayan en doğru, en dürüst ve 
emin kişi oldu daima. Siz tutmuş, onun bir kahin, sihirbaz, şair ve 
mecnun olduğunu söylüyorsunuz. Kim inanır buna? Ahali, bir ka¬ 
hin nasıl konuşur bilmiyor mu? Bir şairin, bir mecnunun halini tef¬ 
rik edemez mi halk? Bu ithamların hangisini Muhammed'e (s.a) ya¬ 
mayabilirsiniz ki halkın dikkatini ondan kaçırabilesiniz. Bakın! Ben 
size onunla nasıl başedeceğinizi söyleyeyim." Sonra Mekke'den ayrı¬ 
lıp Irak'a gitti ve oradan İran kisralan, Rüstem ve lsfendiyar'la ilgili 
masalları, hikayeleri, ustureleri derlemeyi başarıp halkın dikkatini 
Kur an'dan ayırmak ve onlan masaUar içinde uyutmak için masal 
anlatma partileri düzenlemeye başladı. (İbn Hişam, cilt 1. sh. 320- 
321) Aynı rivayet Esbab-ı Nüzul adlı kitapta Kelbi ve Mukatü'e daya¬ 
narak Vakidı tarafından nakledilmiştir. Ve İbn Abbas a göre Nadr bu 
amaçla şarkıcı kızlar da getirmişti. Bir kimsenin Hz. Rasûl'ün (s.a) 
etkisi altına girdiğini işittiğinde, şarkıcı bir kızı şöyle bir talimatla 
ona musallat ederdi: “Onu yedir, içir, şarkınla öyle ağırla da diğer ta¬ 
raftan kopup seninle hemhal olsun.” Bu, kötülük odaklarının her 
devirde başvurmakta olduğu aynı araçtı. Kötülüğün bu elebaşıları 
sıradan insanları kültür adı altında eğlence, spor ve müzikle öylesi- 



322 TEFHİMU’L KUR’AN 31 / Lokman Suresi 

ne oyalarlar ki, hayatın ciddî problemlerine eğilmek için hiç. zaman 
ve istekleri kalmaz. Ve bu boşvermişlik duygusu içinde sürüklen¬ 
mekte oldukları felâketi hissetmezler bile. 

Lehv-el Hadis in bu şekilde tefsiri Ashab ve tabiin in birçoğundan 
nakledilmiştir. Abdullah b. Mesud'a şöyle soruldu: “Bu ayetteki 
Lehv el-Hadis'in mânâsı ne?" İbn Mesud üç kere tekrarla şöyle cevap 

verdi: “Vallahi o şarkı söylemektir.” (İbn Cerir, İbn Ebi Şeybe, Hakim, 
Beyhaki) Benzer rivayetler Abdullah , Mücahid, ikrime, Said bin Cü- 
beyr. Haşan Basri ve Makhül gibi alimlerden de nakledilmiştir. İbn 
Cerir, ibn Ebi Hatim ve Tirmizi, Hz. Ebu Umâme'ye dayanarak Hz. 
Rasûl'ün şöyle dediğini rivayet etmektedir: “Şarkıcı kızlan satmak, 
satın almak, onlann ticaretini yapmak ve onun üstünden para ka¬ 
zanmak haramdır.” Bir başka rivayette bu son cümle “Ve onun üs¬ 
tünden kazanılan parayı yemek haramdır" şeklindedir. Ebu Umâ- 
me'den gelen bir diğer rivayet ise şöyledir: “Cariyelere müzik öğret¬ 
mek ve onlann ticaretini yapmak haramdır ve onun üstünden para 
kazanmak da haramdır.” Bu üç hadisin hepsi de lehv el-hadis'in geç¬ 
tiği ayetin böyle bir bağlam içinde indirildiğini göstermektedir. Kadı 
Ebu Bekir İbn'ul-Arabi, Ahkâmu'l-Kur'an'ında. Abdullan İbn Müba¬ 
rek ve imam Malik in Hz. Enes'ten rivayet ettiği bir hadisi nakleder: 
“Râsulullah şöyle dedi: “Her kim. bir musikî meclisinde bir şarkıcı 

kızın (cariyenin) söylediği şarkıyı dinlerse Ahiret günü onun kulak- 
lanna erimiş kurşun dökülecektir.” (Sırası gelmişken bu günlerde 
müzik “kültür"ünün tamamiyle köle-kızlar (cariyeler) aracılığıyla 
yaygınlaştırıldığını belirtmek gerekir: Hür kadınlar o zaman da “ar¬ 

tist” olmazdı. İşte bu yüzden Rasûlullah köle-kızlann ticareti hak¬ 
kında konuşmuş, onlardan gelecek kazancı ve ödenecek ücreti tav¬ 
sif etmiş ve Arapça'da özellikle köle-kızlar için kullanılan kayna keli¬ 
mesini şarkıcı kızlar için kullanmıştır.) 

8. Yani, “Bu şahıs masallarla şarkılarla, asılsız hikâyelerle halkı 
cezbedip oyalayarak ilahi vahiyleri alaya almak istemektedir. Niyeti 
Kur an davetini alaya almak, maskara etmek ve gülünç duruma dü¬ 
şürmektir. Kafasında Allah'ın diniyle savaşmak üzere bir taktik ge¬ 

liştirmiştir: Hz. Muhammed (s.a) Allah'ın vahiylerini halka tebliğ et¬ 
meye başlar başlamaz, büyüleyici, tatlı sesli bir genç kız, bir müzik 
konseriyle marifetini gösterecek, öte yanda tatlı dilli bir hikayeci İran 

hikayeleri ve masalları anlatacak ki halk Allah, ahlâk ve ahiret hak¬ 
kında bir şey dinleyecek halde olmayacak.” 

9. Bu ceza onlann suçlanna uygun olacak. Onlar Allah'ın dinini, 
vahyini ve Rasûlünü küçük düşürmek, alçaltmak istiyor: Allah, inti¬ 
kamını onlara alçaltıcı bir azap vererek alacaktır. 
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7 Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları işitmiyormuş ve kulak¬ 

larında bir ağırlık varmış gibi, büyüklük taslayarak (müstekbirce) sırtını 
çevirir. Artık sen ona acıklı bîr azap ile müjde ver. 

8 (Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bıdunanlar ise; onlar 

için de nimetlerle-donatılmış cennetler vardır.7 8 9 10 

9 Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah'ın va'di haktır. O, üstün ve 

güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.11 

10 O,12 gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır, bunu görmektesi¬ 

niz.13 Arzda da, sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı14 ve 

orada her canlıdan türetip-yayıverdi. Biz gökten su indirdik, böylelikle 

orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. 

AÇIKLAMA 

10. Onlar için cennet nimetleri vardır” demek yerine, “Onlar için 

Naim cennetleri vardır.” denilmektedir. Birinci durumda mânâ şöyle 

olacaktı: “Onlar nimetlerden faydalanır, ama cennet (bahçeler) onla- 

nn değildir.” Varid olan bu ikinci durumda ise bütün bahçelerin on¬ 

ların eline teslim edileceği, onların nimetlerinden sahipleri kendileri 



324 TEFHİMITL KURAN 31 / Lokman Suresi 

olduğu halde faydalanacakları, yani bir şeyi, kullanma hakkına sa¬ 

hip olup da mülkiyet haklarına sahip olmayan kimse gibi olmaya¬ 

cakları kendiliğinden aşikâr hale gelmektedir." 

11. Yani. “Hiçbir şey bu sözünü yerine getirmekten kendisini alı¬ 

koyamaz. O her ne yaparsa, kesinlikle hikmet ve adaletin gereklerine 

göre yapar.” “Bu Allah'ın gerçekleşecek olan va didir" buyurulduk¬ 

tan sonra bu iki sıfatın zikredilmesinin amacı, ne Allah'ın bu va'din- 

den döneceğini ve ne de O'nu va'dini gerçekleştirmekten alıkoyacak 

herhangi bir gücün bu kainatta bulunduğunu vurgulamak içindir. 

Dolayısıyla artık kimse iman ve salih amellere mukabil Allah'm bir 

mükafat va dinde bulunduğundan haberi olmadığım ileri süremez, 

böyle bir ihtimale artık yer yoktur. Dahası Allah'ın bu mükâfatı vere¬ 

ceğine dair apaçık va’di bütünüyle hikmet ve adalet üzere temellen- 

miştir. O yanlış hüküm vermez. Lâyık bir kimseyi mükafattan mah¬ 

rum etsin de. olmayana mükâfat versin; bu ihtimale asla yer yoktur. 

Hakiki iman ve salih ameller üzere olanlar bu mükâfatı kesinlikle 

alacaklardır ve Allah onu yalnızca onlara bağışlayacaktır." 

12. Yukarıdaki giriş cümlelerinden sona ifade-i meram şimdi asıl 

konuya, yani şirki redd, tevhide davet konusuna yönelmektedir ar¬ 

tık. 

13. Metinde geçen “ kelimeleri iki anlama gelebilir: a) 

Onların direksiz durduğunu bizzat görebilirsiniz, b) Onlar sizin gö¬ 

remeyeceğiniz direkler üzerinde durmaktadırlar, tbn Abbas ve Mü- 

cahid, ikinci anlamı daha uygun bulmuş; diğer birçok müfessir ise 

ilk anlamı tercih etmişlerdir. Eğer anlam bu günün tabiat ilimleri 

açısından izah edilirse gökteki sayısız yıldız ve gezegenin görünür 

herhangi bir destek ve dayanağa sahip olmaksızın yerlerinde dur¬ 

dukları; onlan birbirine bağlayan hiçbir tel ve sicimin bulunmadığı; 

birinin diğeri üzerine düşmesini engelleyen hiçbir demir çubuğun 

varolmadığı söylenebilir. Bu. sistemi ayakta tutan çekim kanunu¬ 

dur. Bu tefsir, bu günün bilgisine göredir. Yann bu günkü bilgimize, 

hakikati daha iyi tefsir etmemize yarayacak bir takmi yeni ilaveler 

olabilir. 

14. Açıklama için bkz. Nahl an: 12 
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11 Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, O'nun dışında olanların yarat¬ 
tıklarını bana gösterin.15 Hayır, zulmetmekte olanlar, açıkça bir sapıklık 
içindedirler.16 

12 Andolsun, biz Lokman'a 17 "Allah'a şükret"18 diye hikmet verdik. 
Kim şükrederse, artık o, kendi nefsi lehine şükreder. Kim de küfre sapar¬ 
sa, artık hiç şüphesiz (Allah,) Ganî (hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç ol¬ 
mayan) dır, Hamıd (hamd da yalnızca O’na ait)dir.19 

AÇIKLAMA 

15. "Diğerleri": ilâh edindiğiniz, akibetinizi belirlediğine inandığı¬ 

nız ve böyle ısrarla taptığınız varlıklar. 

16. Yani, “Onlar bu alemde Allah'tan başka herhangi birinin, her¬ 

hangi bir yaratığını gösteremezlerse ki bunu yapacamayacaklan 

besbellidir, yaratıcı olmayan varlıklan Allah a eş tutmaları, huzurla¬ 

rında secde etmeleri, yardımları için onlara niyazda bulunmaları 

akılsızlıktan başka bir şey olmayacaktır. Çünkü bu tutumu aptallık¬ 

tan başka bir şeyle izah etmek mümkün değildir. Bir kimse akl-ı seli¬ 

mini yitirmemişse, hem ilâhlarının yaratıcı olmadığını ve yegâne Ha- 

lık'ın Allah olduğunu önünüzde teslim edip, hem de onların ilâhlığı 

konusunda ısrar etme gibi bir aptallığı işleyemez. Bir kimse azıcık 

akl-ı selime sahipse kaçınılmaz olarak, hiçbir şeyi yaratmaya gücü 

yetmeyen, yerde ve göklerdeki hiçbir şeyin yaratılışında ortaklığı bu¬ 

lunmayan bir varlığın nasıl olur da bize ilâh olabileceğini düşüne¬ 

cektir. İnsan böyle bir varlık önünde niye eğilsin, niye ona bir ilâh 

olarak tapınsın? Diyelim ki bu varlık duaları işitiyor; hiç bir şey ya¬ 

ratmaya gücü yetmediğine göre onlara nasıl icabet edebilir? Zira, 

belâlar yalnızca, yaratıcı vasfı bulunan bir varlık tarafından savıla- 
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bilir! Hiçbir şey yaratamayan biri tarafından değil... 

17. Şirki reddedici akli bir delilin sunulmasının ardından Araplara 
bu akli bakış açısının kendilerine ilk kez sunulmadığı, kendilerin¬ 
den önce yaşamış akıllı ve bilge bir halka da, kendi içlerinden çıkmış 
ünlü bilgeleri Lokman da dahil olmak üzere, aynı şeyin söylendiği 
anlatılmaktadır. Dolayısıyle, onlar Rasûlullah'ın mesajını “Eğer 
şirk, aklî olmayan bir itikad ise daha önce yaşamış başkaları niçin 
ona karşı çıkmamış" diyerek reddedemezler. 

Lokman, Arabistan'da alim va hakim bir kimse olarak tanınırdı. 
İmraul-Kays, Lebid, A'aş'a, Tarafa... vd. cahılıye şairleri, şiirlerinde 
kendisini zikretmiştir. Bazı tahsil görmüş Araplar da Lokman'ın hik¬ 
metli sözlerini ihtiva eden Sahife-i Lokman isimli bir külliyata sahipti. 
Rivayetlere göre Hicret'ten üç yıl önce Rasûlullah'ın Medine ahali¬ 
sinden etkilediği ilk kişilerden biri de Süveyd bin Samit idi. Süveyd 
Hacc için Mekke'ye gitmişti. Rasûlullah orada her zamanki gibi çe: 
şitli yerlerden gelen hacılara İslâm'ı tebliğ etmekteydi. Süveyd onun 
konuşmasını dinleyince şu beyanda bulundu: “Ben de senin vaz'et- 
tiğine benzeyen bir şey var." Rasûlullah onun ne olduğunu sorunca 
"Lokman’ın Külliyatı" dedi. Sonra Rasûlullah'ın isteği üzerine bir 
kısmını okudu. Rasûlullah bunun üzerine şöyle dedi: “Bu sözler gü¬ 
zel. fakat bende ondan daha güzel bir söz var.” Sonra Kur'an’dan 
tilâvette bulundu ve Süveyd bunun Lokman ın hikmetinden daha iyi 
olduğunu kabul etti. (İbn Hişam cilt: 2, sh: 67-69, Usdui-Gabe , cilt: 
2, sh: 378) Tarihçilere göre bu şahıs (Süveyd bin Sâmit) kabiliyet, şe¬ 
caat, asalet ve şairliği sebebiyle Medine’de Kâmil (yetkin) lakabıyla 
tanınırdı. Fakat Rasûlullah'la karşılaştıktan sonra Medine'ye dö¬ 
nünce bir süre sonra patlak veren Buâs Savaşında öldürüldü. Kabi¬ 
lesinden olanlar onun Rasûlullah ile görüştükten sonra müslüman 
olduğu kanaatindeydiler. 

Tarihî açıdan Lokman tartışmalı bir şahsiyettir. Cehaletin karan¬ 
lık çağlarında, yazılı tarih diye bir şey yoktu. Tek bilgi kaynağı asır¬ 
larca dilden dile dolaşan rivayetlerdi. Bunlara göre bazı insanlar 
Lokman'm Ad kavmine mensup olduğu ve Yemen Meliki olduğu dü- 
şüncesindeydi. Mevlânâ Seyyid Süleyman Nedvı "Ard el-Kur'an" adlı 
eserinde bu rivayetlere dayanarak Lokman’m Ad kavminin İlâhî aza¬ 
ba helâk edilmesinden sonra Hz. Hud'un yanında kurtulan mümin¬ 
lerin kuşağından ve Ad yönetimi altındaki Yemen meliklerinden biri 
olduğu yolunda görüşünü açıklar. Fakat sahabeden bazı alimler ve 
tabiinden bazılarından gelen diğer rivayetler bu görüşü destekle¬ 
mez. İbn Abbas'a göre Lokman. Habeşî bir köleydi; aynı görüşü Ebu 
Hureyre, Mücahid, Ikrime ve Halid er-Rabi de paylaşır. Cabir bin Ab¬ 
dullah Ensari’ye göre o, Nübah'a mensuptu. Said bin el-Müseyyeb 
ise onun Mısırlı bir Habeşî olduğunu söyler. Bu üç görüş birbirine 
benzemektedir. Araplar o günlerde genellikle siyahilere "Habeşî" 
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derlerdi ve Nübah, Mısır'ın Güneyinde, Sudan'ın Kuzey inde bir böl¬ 
gedir. Dolayısıyla aynı şahsa. “Mısırlı". “Nûbî” yahut “Habeşî” demek 
kelimelerdeki farklılığa rağmen bir ve aynı şeydir. Aynca Süheyli'nin 
Ravdu el-Unufda ve Mes'udi'nin Mürûc'uz Zeheb'te getirdiği açıkla¬ 
malar bu Sudan'k kölenin hikmetinin Arabistan'a nasıl yayıldığı me¬ 
selesine de ışık tutmaktadır. İkisi de menşe itibariyle Nûbî olan bu 
şahsın Medyen ve Eyle (şimdiki Akabe) yöresinde yaşadığında müt¬ 
tefiktirler. Arapça konuşmasının ve hikmetinin Arabistan'a yayıl¬ 
masının nedeni budur. Süheyli aynca. Lokman el-Hakem ile Lok¬ 
man bin Ad'm iki ayn şahıs olduğunu, ikisini bir ve aynı şahıs olarak 
mütalaa etmenin doğru olmadığım beyan eder. (Ravd al-Unuf, Cilt 1, 
sh. 266; Mes'udi, Cilt, 1, sh. 57) 

Burada bir başka şeyin daha açıklığa kavuşturulması gerekiyor. 
Müsteşrik Derenbourg'un Emsal: Lokman Hakim (Fables De Loqman 
Le Sage) adıyla neşrettiği Paris’teki Arapça el yazması. Lokman külli¬ 
yatıyla alakası olmayan uydurma bir nüshadır. Bu masallar M.S. 
13.yy. da yaşamış biri tarafından derlenmiş bir kitabın tercümesidir 
ve yazar yahut mütercimi kitabı Lokman el-Hakim‘e izafe etmiştir. 
Müşteşriİder böyle araştırmalan hep özel bir hedefi gözeterek yapar¬ 
lar., Kur'an kıssalannın tarihle ilgisi olmayan masallar olduğu ve do¬ 
layısıyla onlara güvenilemeyeceğini ispat etmek için böyle sahte Ve 
uydurma metinleri gündeme getirirler. B. Heller’in Eneyclopaedia of 
İslam'a yazdığı “Lokman" maddesini okuyan, bu adamları harekete 
geçiren gerçek dürtüyü anlamakta gecikmeyecektir. 

18. Yani, “Allah tarafından bahşedilen parlak zekâ, basiret, bilgi ve 
hikmetin başlıca amacı, insanın, Rabbi huzurunda itaat ve şükran 
tavnnı benimsemesi, nankörlük ve küfran-ı nimete düşmemesidir. 
Bu şükür, ifadesini yalnızca dudak ucunda bulmamalı, düşünce, 
söz ve davranışa yansımalıdır. Kişi akıl ve kalbinin derinliklerinde, 
neye sahipse Allah tarafından bahşedildiği düşüncesini taşımalı; di¬ 
li, daima Allah'ın nimetlerini ikrarla meşgul olmalı; ve O’nun emirle¬ 
rine uyarak, nehiylerinden kaçınarak Onun rızasını kazanmaya 
gayret ederek. O nun kullarına bahşettiği nimeti ve rahmeti anlata¬ 
rak, Allah'a isyan edenlerle savaşarak, nasıl gerçekten Allah'a şük¬ 
reden bir kul olduğunu amelde göstermelidir.” 

19. Yani, “Küfran ve nankörlük edenin bu yaptığı yalnızca kendisi¬ 
ne zarar verir. Allah bundan hiçbir şey kaybedecek değildir. O müs¬ 
tağnidir, herhangi birinin şükrüne muhtaç değildir. Herhangi biri¬ 
nin şükrü de O nun ilâhlığına hiç bir şey eklemez; aynı şekilde her¬ 
hangi birinin nankörlük ve küfranı, kullan her neye sahipse Allah 
tarafından verildiği gerçeğinde hiçbir değişiklik yapmaz. Birileri 
O nu övsün yahut övmesin, O bizzat övgüye layıktır. Alemdeki her 
zerre O nun Kemâl ve Hüsnüne, Yaratıcılık ve Rızık vericiliğine şeha- 
det eder; her mahluk Onun bu sürekli rahmetine hamd eder. 
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13 Hani Lokman oğluna -öğüt vererek- demişti ki; "Ey oğlum, Allah'a 

şirk koşma.20 Hiç şüphe yok şirk, gerçekten büyük bir zulümdür."21 

14 Biz insana anne ve babasını (onlara iyilikle davranmayı) tavsiye et¬ 

tik.22 Annesi onu, zorluk üstüne zorlukla (karnında) taşımıştır. Onun 

(sütten) ayrılması da, iki yıl içindedir.23 "Hem bana, hem de anne ve ba¬ 

bana şükret, dönüş yalnız banadır." 

AÇIKLAMA 

20. Lokmanın hikmetinden aktarılan bu kısmı öğüt burada iki se- 
beble zikredilmektedir: a) O bu öğüdü oğluna verdi ve herkes bilir ki 
hiçkimse kendi öz oğluna karşı samimiyetsiz olamaz. Bir kimse baş¬ 

kalarını aldatabilir. Onlara iki yüzlü davranabilir fakat hiç kimse en 
aşağılık biri bile olsa kendi öz çocuklarını aldatmaya yamltmaya ça¬ 
lışmaz. Dolayısıyla Lokman ın oğluna şu öğüdü gerçeğin apaçık bir 
delili olmaktadır. Onun gözünde şirk gerçekten en iğrenç günahtı ve 

sadece bu sebepten oğluna ilk defa bu zulümden uzak durmayı tav¬ 
siye etmişti, b) Bu öğüdün anlatılmasının ikinci sebebi Mekke müş¬ 
rikleri arasından birçok ailenin, çocuklarım Hz. Muhammed (s.a) ta¬ 

rafından vazedilen tevhid mesajından dönmek ve şirk itikadına bağlı 
kalmak üzere zorlamalarıydı. Nitekim bunu izleyen ayetlerde zikre¬ 
dilecektir. Dolayısıyla bu akılsızlara şöyle söylenmiş olmaktadır: 
“Kendi ülkenizde pek iyi tanınan hakim kimse de, şirk'ten uzak tut¬ 
mak suretiyle çocuklarının iyiliğini istiyordu. Şimdi, çocuklarınızı 
aynı şirk inancı üzere kalmaları için zorlamakla çocuklarınızın iyili- 
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ğini mi yoksa kötülüğünü mü istediğinize kendiniz karar verin.” 

21. "Zulm" bir kimseyi hakkından mahrum etmek ve adaletsizce 
davranmaktır. Şirk büyük bir zulümdür. Çünkü insan yaratıcısı, n- 

zık ve nimet verenine, yaradılışı, nzıklamşı ve bu dünyada hoşlandı¬ 
ğı şeylerle nimetlenişinde hiçbir katkısı ve ortaklığı bulunmayan 
varlıkları ortak koşmaktadır. Bundan daha büyük bir adaletsizlik 

olamaz, insanın yalnızca Allah'a tapması. Yaratıcı nın insan üzerin¬ 
deki hakkıdır. Fakat müşrik, başkalarına tapmakta ve Allah ın bu 
hakkını çiğnemektedir. Dahası o, Allah’tan başkasına taparken 
yaptığı her işte, kendi akıl ve bedeninden tutun, yer ve göklere kadar 
birçok şey sarfeder; oysa bu harcadıkları, bir Allah tarafından yara¬ 
tılmıştır ve insanın Allah'tan başkasma kulluk ederek onlardan hiç¬ 
birini sarfetmeye hakkı yoktur. Hem sonra insanın nefsi üzerinde bir 
hakkı vardır ki bu, kendisini alçaltmamak ve cezaya müstehak kıl¬ 
mamaktır. Fakat Allah tan başkasına tapan kişi cezaya müstehak 
olduğu gibi kendisini de alçaltmaktadır. Bu şekilde müşrik in bütün 
hayatı, her yönü ve zamanıyla Zulüm haline gelir. Artık onun aldığı 
her soluk adaletsizlik ve zulmün bir ifadesi halindedir. 

22. Buradan paragrafın sonuna kadar olan ibare Allah ın Lok¬ 
man in sözünü daha fazla izah etmek için açtığı bir parantezdir. 

23. İmam Şafiî, İmam Ahmed, İmam Ebû Yusuf, İmam Muham- 

med bu sözlerden çocuğun emzirme süresinin iki yıl olduğu sonucu¬ 
nu çıkarmaktadırlar. Bu süre içinde eğer çocuk bir kadm tarafından 
emzirilirse onlar birbirlerine mahrem olurlar. Yok eğer bu sürenin 
dışına ve ötesine çıkılırsa, birbirlerine mahrem olmazlar. İmam Ma¬ 
likin bir sözü de bunu desteklemektedir. Fakat İmam Ebu Hanife 
tedbir olarak iki buçuk yıllık bir süreyi öngörmüş ve şunu ilave et¬ 

miştir; eğer bir çocuk iki yıl hatta daha erken bir süreden sonra ken¬ 
disini emziren hiçbir kadm ona mahrem olmaz. Ancak eğer çocuğun 
asıl gıdası diğer gıdalardan az veya çok yiyebiliyor olmasına rağmen 

hâlâ süt ise, bu süre içinde emzirilmesi çocuğu ve kadını birbirine 
mahrem kılar. Çünkü ayet, çocuğun illâ da iki yıl emzirilmesi gerek¬ 
tiği anlamına gelmez. Bakara Suresi'inde şöyle denmiştir: “Anneler 

çocuklarını, emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam iki yıl 
emzirir." (Bakara: 233) İbn Abbas bu sözlerden şu sonucu çıkarmış 
ve diğer alimler de buna kaülmışlardır; en kısa gebelik süresi altı ay¬ 

dır, zira Kur an başka bir yerde şöyle demektedir: “Onun taşmması 
ve sütten kesilmesi otuz ay sürer.” (Ahkaf: 15) Bu meşru ve gayri 
meşru doğumlarla ilgili birçok tartışmayı halletmeye yardım eden 
önemli bir hukuki noktadır. 
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15 Bununla birlikte, onların ikisi (annen ve baban) hakkında bir bil¬ 

gin olmayan24 şeyi bana şirk koşman için, sana karşı çaba harcayacak 

olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme ve dünya (hayatın) da onlara iyi¬ 

likle* (ma'ruf üzere) sahiplen (onlarla geçin) ve bana 'gönülden-katıksız 

olarak yönelenin' yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır,20 

böylece ben de size yapmakta olduklarınızı haber vereceğim."26 

16 "Ey oğlum,27 (yaptığın iş) gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında 

olsa da, (bu,) ister bir kaya parçasından ya da göklerde veya yer(in derin¬ 

liklerinde) de bulunsa bile, Allah onu getirir (açığa çıkarır).28 Hiç şüphe¬ 

siz Allah, lâtif olandır, (her şeyden) haberdardır." 

17 "Ey oğlum, dosdoğru namazı kıl, ma’ruf olanı emret, mvinker olan¬ 

dan sakındır ve sana isabet eden (musibetler)e karşı sabret.29 Çünkü bun¬ 

lar, azmedilmesi gereken işlerdendir.30 

18 "insanlara yanağını çevirip31 (büyüklenme) ve böbürlenmiş ola- 
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rak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, her büyüklük taslayıp bölürlene- 
ni sevmez."32 

19 "Yürüyüşünde orta bir yol tut,33 sesinden de (yüksek perdeleri) ek¬ 
silt Çünkü, seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir."34 

AÇIKLAMA 
24. Yani. “Hakkında, ortağım olup olmadığım bilmediğin kimse¬ 

yi." 
25. “Hepiniz" yani anne, baba gibi çocuklar da. 
26. Açıklama için bkz. Ankebut an: 11-12 
27. Lokman'ın diğer öğütleri. Rasûlüllah'ın (s.a) sunduğu türden 

temel inanç ve ahlâki öğretilerin Arabistan'da yeni bir şey olmadığım 
vurgulamak için burada zikredilmektedir. 

28. Yani, “Hiçbir şey Allah'ın ilmi ve kuşatmasından kurtulamaz. 
Kayanın içindeki bir tohum sizin için gizli olabilir fakat Allah'a ma¬ 
lumdur. Göklerdeki bir zerre size çok uzak olabilir. Fakat Allah'a çok 
yakındır. Toprağın derinliklerinde yatan bir şey sizin için karanlık¬ 
larda yatıyor olabilir fakat Allah için aydınlıklar içindedir. Bu yüzden 
iyi yada kötü, istediğiniz yer yahut zamanda Allah'a gizli kalacak bir 
şey yapamazsınız. O yalnızca olup biteni bilmekle kalmaz: hesap gü¬ 
nü geldiği zaman yaptıklarınızın tam kaydım önünüze koyacaktır. 

29. Burada, iyiliği emredip kötülükten sakındıran kimselerin bu 
dünyada eninde sonunda belâ ve sıkıntılarla karşılacağı gerçeğine 
irice bir ima vardır. 

30. Diğer anlamı şu olabilir: “ Bunlar cesaret ve metaneti gerekti¬ 
ren işlerdendir. Halkın ıslahı için kıyam etmek ve bu yolun zorlukla¬ 
rına göğüs germek pısırık ve korkak kimselerin hara olamaz. " 

31. ■“ " kök itibariyle “ ^ " dan gelir; bu kelime, devenin di¬ 
zinde bulunan ve onu yüzünü hep aynı yanda tutmaya zorlayan bir 
hastalık anlamına gelir. Deyim ise kibir ve büyüklük taslayan, baş¬ 
kalarım küçük görerek yüzünü çeviren şahsın tavrım İfade eder. 

32. “ " lügatte kendisini beğenmiş : “ ^ " ise başkalarına 
kendini öven kimse demektir. Bir insan, gururla şişip başkalarının 
kendi üstünlüğünü kabul etmesini istediği zaman gurur ve kibirle, 
kendini beğenerek yürür. 

33. Bazı müfessirlere göre ayetin anlamı şudur. “ Ne hızlı ne de ya¬ 
vaş yürü; ikisinin ortası bir yol tut." Fakat ayetin siyak ve sibakı gös¬ 
teriyor ki; buradaki mesele, ne adım ne de yürüyüş şeklidir. Hızlı ve¬ 
ya yavaş yürümenin kendisinde ahlaken hatalı bir şey olmadığı gibi 
yürümek için konmuş bir kural da olamaz. Bir kimsenin acelesi var¬ 
sa hızlı yürümek zorundadır ve şöyle bir dolaşmaya çıkan birinin ya¬ 
vaş yürümesinde herhangi bir sakınca yoktur. Mutedil yürüme için 
bir ölçü bulunsa bile her şahıs ve her zaman için geçerli bir kanun 
konamaz. Ayette asıl kastedilen kibirli kibirli yürüyen kimsenin ruh 
durumunu ıslahtır. Bir kimsenin kibir ve gururu, onun ruh duru¬ 
munu ve kibrinin sebebini gösteren yürüyüş biçiminde, adım atışın- 
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da yansır. Servet, iktidar, güzellik, bilgi,kuvvet ve bu tür şeyler bu 
insanı gururlu ve kibirli hale getirir ve her biriyle birlikte oluşan bir 
yürüyüş biçimi vardır. Buna mukabil bir tevazu gösterisi içinde yü¬ 
rümek de bir başka ruhî hastalığın sonucudur. Bazen bir insanın 
kendini beğenmişliği gösterişe kaçan bir tevazu, takva ve dindarlık 
şeklini alır ve bu durum, yürüyüşünde yansır. Ve bazen insan bu 
dünyanın sıkıntılarından o kadar bunalır ki, dünyaya küser ve has¬ 
ta kimseler gibi yürümeyi âdet edinir. İşte Lokman in demek istediği 
şudur: “ Bu akıl ve ruh durumlarından kaçın; gösterişsiz, mütevazi 
ve asil bir kimse gibi yürü; ne herhangi bir gurur ve kibir gösterişi ol¬ 
sun, ne acziyet ifadesi ve ne de bir takva tevazu gösterişi.” 

Rasulullah (a.s) ashabının bu meseleyi nasıl anladığı birkaç olay¬ 
dan çıkarılabilir. Bir keresinde Hz. Ömer bir adamın başı önünde, 
omuzlan düşmüş, süklüm püklüm yürüdüğünü görünce ona şöyle 
bağırdı: “ Başını kaldırda öyle yürü; İslam acizlik değildir. ” Aciz ve 
hasta gibi yürüyen bir başkasını gördü ve şöyle dedi: “Ey sefil; Dini¬ 
mizi lekeleme.” Bu iki olay gösteriyor ki, Hz. Ömer'in gözünde din¬ 
darlığın süklüm püklüm yürümekle ve yürürken gereksiz bir tevazu 
göstermekle ilgisi yoktur. O zaman böyle yürüyen bir adam görse bu 
davranışın Islamı yanlış temsil edeceğini ve diğer müslümanlara da 
kasvet vereceğini düşünürdü. Benzeri bir olaya da Hz. Aişe şahit ol¬ 
muştu. Perişarvve bitkin bir vaziyette yürüyen birini görünçe ona ne 
olduğunu sordu. Kendisine: “ O Kurra'dan (yani Kur an ı okumak, 
öğretmek ve ibadetle meşgul kimselerden biri) ” dendi. Bunun üzeri¬ 
ne şöyle dedi: “ Ömer Kurrâ'nın reisiydi. Fakat yere sağlam basar, 
bastıra basüra konuşur ve mecbur kaldığında da iyi bir sopa çeker¬ 
di. ” ( Daha fazla açıklama için bkz. Isra an:43, Furkan an:79) 

34. Bu bir kimsenin daima alçak sesle konuşması ve asla sesini 
yükseltmemesi anlamına gelmez. Eşeğin anırması zikredilerek, ko¬ 
nuşurken hangi tür ses ve tondan kaçınılması gerektiğine açıkça 
işaret edilmektedir. Sesin ve tonun bir alçak ve yüksek, sert ve yu¬ 
muşak şekli vardır ki tabii ve gerçek ihtiyaç anlarında ihtiyaç hisse¬ 
dilir. Mesela yakın mesafeden veya küçük bir topluluğa konuşan bir 
insan alçak sesle konuşur; uzak mesafeden veya kalabalık bir toplu¬ 
luğa konuşan insan ise yüksek sesle konuşmak zorundadır. Aynı şe¬ 
kilde şart ve duruma bağlı olarak ses tonu da zorunlu olarak farklı 
olur. Dua ederken sesin tonu, bir şeyi tel in ederken ki tondan; iyi di¬ 
lekte bulunurken ki ses tonu, öfke anındakinden farklı olmak zo¬ 
rundadır. Bunda itiraz edilecek birşey yoktur. Aynı şekilde Lok- 
man'ın öğüdü de, bir insanın durum ve lüzumu gözetmeksizin sesi 
daima alçak, tonunu daima yumuşak tutmak zorunda olduğuna da¬ 
ir bir anlamı ihtiva etmez. Karşı çıkılması gereken ses bir insanın 
başkasının gözünü korkutmak, küçük düşürmek ve kabadayıca 
sindirmek için eşeğin anırması gibi bir ses çıkarması ve anınr gibi 
bağırmasıdır. 
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20 Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanlan 

emrinize amade kılmış,30 açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini3? 

genişletip-tamamlamıştır. (Buna rağmen) İnsanlardan öyleleri vardır ki, 

hiç bir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap37 da ol¬ 

madan Allah hakkında mücadele38 edip durmaktadır. 

21 Onlara; "Allah'ın indirdiklerine uyun" denildiğinde, derler ki; 

"Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Şayet şeytan, 

onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacak¬ 

lar)?39 
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22 Kim ihsanda bulunan40 (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a 

teslim ederse,41 artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır.42 
Bütün işlerin sonu Allah'a varır. 

23 Kim de küfre saparsa, artık onun küfrü seni hüzne kaptırmasın.43 

Onların dönüşü bizedir, artık biz de onlara yapmakta olduklarını haber 

vereceğiz. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı olanı bilendir. 

24 Biz onları az (bir şey ve zaman) olarak- metalandırıp- 

yararlandınnz, sonra da onları ağır bir azaba katlandırırız. 
25 Andolsun onlara; "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye soracak olsan, 

hiç tartışmasız; "Allah" diyecekler. De ki; "Hamd44 Allah'ındır." Hayır, 

onların çoğu bilmezler.45 

AÇIKLAMA 

35. Bir şeyin bir kimsenin emrine musahhar kılınması iki şekilde 

olur; a) O kimse o şeyden faydalanmaya yetkili kılındınlır. b) O şey o 

kimseye fayda versin ve onun çıkarlarına hizmet etsin diye bir ka¬ 

nun ve nizama tabi tutulabilir. Allah gökler ve yerdeki herşeyi insa¬ 

na bir ve aynı anlamda musahhar kılmamış; bir kısmını birinci, di¬ 

ğer kısmını ikinci anlamda onun emrine vermiştir. Sözgelişi, insana 

hava, su, ateş, bitkiler, madenler, davarlar ve diğer birçok şey birinci 

anlamda; güneş, ay....vs. ikinci anlamda musahhar kılınmıştır. 

36. u Görünür nimetler ” insan tarafından şu veya bu şekilde algıla¬ 

nan yahut bilinen nimetlerdendir. “ Görünmeyen nimetler” ise insan 

tarafından ne algılanan ne de bilinen nimetlerdir. Kendi vücudunda 

ve dış dünyasmda insanın yaranna iş gören sayısız şey vardır. Fakat 

insan, Halik'in kendisi için hazırladığı, onun koruma ve emniyetini, 

gelişme ve beslenmesini, sağlık ve mutluluğunu sağlayan nice vası¬ 

taların farkına varmaz. Bilimin çeşitli dallarında insan üzerinde ya¬ 

pılan araştırmalar, Allah'ın daha önce insana gizli kalmış nice nime¬ 

tini açığa çıkarmıştır. Ve şimdiye dek açığa çıkarılmış olan nimet ve 

lütuflar, hâlâ gizli olanların yanında çok önemsizdir. 

37. “ Allah hakkında tartışanlar ”, şu tür sorular üzerinde münaka¬ 

şa edenlerdir: Allah var mı yok mu? Allah bir mi yoksa başka ilahlar 

var mı? Onun sıfatlan ve bu sıfatların niteliği nedir? Onunla yaratık- 

lan arasındaki ilişkinin mahiyeti nedir? 

38. Yani, “ Onlar ne hakikati doğrudan tecrübe edecekleri veya biz¬ 

zat müşahede edebilecekleri bir bilgi vasıtasına sahipler, ne hakikati 
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müşahede ettikten sonra kendilerine kılavuzluk edebilecek bir kim¬ 

senin hidayetine ermişler ve ne de inançlanna temel olabilecek İlâhi 

bir kitapları vardır. 

39. Yani, “ Herkesin, her ailenin ve kavmin atalan illâ da doğru yol¬ 

da diye bir şey yok. Bu konuda ileri sürülebilecek tek şey olan, yaşlı¬ 

ların tavsiye ettiği hayat tarzı meselesi de bunun doğruluğuna delil 

olmaz. Akıl ve i'zan sahibi hiç kimse , yanlış yolda olsalar ve nereye 

doğru gittiklerini dert etmeseler bile atalarının yolunu körü körüne 
izlemek gibi bir aptallık yapmaz.” 

40. “ Kim ki.... Allaha ....” : Kim ki kendini bütünüyle Allah'ın hiz¬ 

metine verir; tüm işlerinde O'na güvenir ve O nun hidayetini tüm ha¬ 

yatının kanunu kılarsa.... 

41. Yani amelî olarak da, “ Allah'ın itaatkâr kulu” tavnnı benimse¬ 

melidir. 

42. Yani, “ O artık, ne yanlış yola sevkedileceği şeklinde bir tedir¬ 

ginliğe, ne de Allah'a kulluk ettikten sonra kötü bir akibetle karşıla- 

cağı şeklinde korkuya kapılmaz. 

43. Bundan kasıt şudur: “Ey Rasûl, seni dinlemeyi reddedip , İs¬ 

lam'ı inkar etmek ve küfürde ısrar etmekle sana zarar vereceğini sa¬ 

nan kimse aslında sana değil kendine zarar vermektedir. Eğer seni 

dinlemiyorsa onun hakkında hiç kendini üzme.” 

44. Yani, “Allah'a şükür ki hiç değilse bunu biliyor ve buna inanı¬ 

yorsunuz. Kainatın yaradılışında hiçbir payı olmayan O ndan gayn 

bir varlık nasıl hamde lâyık olabilir ?" 

45. “lnsanlann çoğu Allah'ı kainatın Halik ı olarak kabul etmenin 

zaruri sonuç ve gereklerini, bununla neyin çatıştığını bilmez. Bir 

kimse Allah'ı yerin ve göklerin yaratıcısı olarak kabul ettiği zaman 

İlâh ve Rabbin yalnızca Allah olduğunu da kabul etmek zorundadır. 

Yalnızca O nun ibadet ve itaate lâyık olduğunu, yalnızca O ndan yar¬ 

dım istenebileceğini ve O ndan başka hiçbir varlığın, mahlukatın 

Şâri ve Hakim'i olamayacağım da kabul etmek zorundadır. Birincisi 

Halik tan başkasını ilâh kabul etmek akla aykırıdır ve yalnızca cahil¬ 

lerin içine düşebileceği bir çelişkidir. Aynı şekilde bir varlığın yaratıcı 

olduğuna inanıp. O nun yarattıkları arasından birini belâları gideri¬ 

ci veya bir ilâh, kudret, hüküm ve hakimiyet sahibi bir varlık olarak 

kabul etmek hiçbir akıl sahibinin teslim ve tasdik edemeyeceği bir 

çelişki olacaktır. 
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26 Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır.46 Hiç şüphesiz Allah, Gani 
(hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan)dır, Hamîd (hamd da 
yalnızca O'na ait)tir.47 

27 Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun 
ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah'ın 
kelimeleri (yazmakla) tükenmez.48 Hiç şüphesiz Allah, üstün ve güçlü 
olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. 

28 Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de yalnızca tek bir kişi(yi 
yaratıp sonra diriltmek) gibidir. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir. 

29 Görmüyor musun ki, gerçekten Allah, geceyi gündüze bağlayıp- 
katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar. Güneş ile ayı da emre amade 
kılmıştır.50 Her biri, adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir.31 
Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. 

AÇIKLAMA 

46. Yani, “Hakikat yalnızca, gökler ve yerin yaratıcısının Allah ol¬ 
duğundan ibaret değildir. Dahası, O, göklerde ve yerde bulunan her- 

şeyin de Rabbidir. Allah bu kainatı yaratıp da, başkaları hepsine ya¬ 
hut bir kısmına hükmetsin diye onu terketmiş değildir. Tam aksine 
bizzat O, yarattıklarının Rabbidir ve bu kainatta var olan herşey 
O nündür. Yalnızca O, İlâhi hak ve kudrete sahiptir; başka hiçbir 
varlık değil. 

47. Bu. yukardaki 19. notta açıklanmıştır. 
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48. "Allah’ın kelimeleri": Allah'ın yaratıcı işleri, kudret ve hikmeti¬ 
nin tezahürleri. Bu tema yukarıda Kehf Suresi. 109. ayette küçük 
bir farkla sunulmaktadır. Bir kimse burada mübalağa olduğunu dü¬ 
şünebilir. Fakat insan meseleyi biraz derinden düşünürse aslında 
burada bir mübalağa olmadığını anlayacaktır. Dünyanın ağaçların¬ 
dan yapılabilecek tüm kalemler, dünyanın denizlerinden elde edile¬ 
bilecek tüm mürekkeb; yedi misli deniz de eklensin isterse buna, bı¬ 
rakın Allah'ın kudret, hikmet ve yaratmalarının hepsini, kainattaki 
yaratıkların tam, yeryüzünde bulunan şeyleri saymak bile imkâ¬ 
nsızken insan bu sonsuz kainattaki yaratıkların hepsini nasıl yaza¬ 
bilir? 

Burada asıl gaye, insana hiçbir yaratığın İlâh olamayacağını; bu 
kadar geniş bir kainatı var eden, onun bütün işlerini yöneten, gücü 
ve kudreti sonsuz olan Allah'a hiçbir yaratığın ortak olamayacağını 

^anlatmaktır. Bırakın bu geniş mülkün yönetimine ortak olmayı, kü¬ 
çük bir parçayı her yönüyle mükemmelen bilmek bile herhangi bir 
mahlukun gücü dahilinde değildir, öyleyse bir insan, belki dualara 
cevap verebiliyordur ve kaderleri yazıp bozabiliyordur diye o veya bu 
mahlukun İlâhi kudrete ve hakimiyetine herhangi bir ortaklığa sa¬ 
hip olduğunu nasıl düşünebilir? 

49. Yani, “O kainattaki bütün sesleri bir ve aynı zamanda işitir; 
hiçbir ses, bir diğer sesi duymasını engelleyecek kadar O nun işitme¬ 
sini sekteye uğratamaz. Aynı şekilde O, bütün kainatı, içindeki bü¬ 
tün ayrıntısına varıncaya kadar, nesne olsun, olay olsun bir ve aynı 
zamanda görür ve hiçbir şey, başka bir şeyi görmesini engelleyecek 
kadar O nun görüşünü sekteye uğratmaz. Aynı mükemmellik insa¬ 
nın yaradılışı ve yeniden yaradılışı için de söz konusudur. O, yaradı¬ 
lışın başlangıcından beri doğmuş ve kıyamete kadar da doğacak 
olan insanları aynı anda yeniden yaratmaya muktedirdir. Hiçbir in¬ 
sanın yaradılışı. O nun aym anda diğer insanları yaratmasını engel¬ 
leyecek kadar O'nun yaratıcı gücünü sekteye uğratmaz. Çünkü 
O'nun için bir tek insanın yaradılışıyla milyarlarca insanın yaradılışı 
denktir, bir ve aynı şeydir. 

50. Yani, “gündüz ile gecenin sabit ve düzenli biçimde zuhur edip 
dönüşmesi, kendiliğinden, güneş ve ayın bir sisteme boyun eğdiğini 
gösterir. Güneş ve Ay burada özellikle zikredilmiştir. Çünkü her ikisi 
de göğün önde gelen cisimleridir. O kadar ki, en esiri dönemlerden 
beri insanoğlu bunlara ilâh olarak tapınıştır ve bugün bile birçok 
kimse için durum böyledir. Ancak gerçek şu ki. Allah, Arz da dahil ol¬ 
mak üzere kainatın tüm yıldız ve gezegenlerini kendisinden bir par¬ 
mak bile sapamayacaklan bir sisteme bağımlı kılmıştır.” 

51. Yani, ister güneş olsun ister ay, isterse diğer yıldız ve gezegen¬ 
ler alemde hiçbir şey ebedi değildir. Herşeyin bir eceli vardır ve vazi¬ 
fesini ancak vadesi gelinceye kadar sürdürebilir. Herşeyin var olma¬ 
dan önceki zaman içinde bir başlangıcı ve ondan sonra olamayacağı 
bir sonu vardır. Bu, böyle geçici ve güçsüz varlıkların insanın tanrı¬ 
ları olamayacağı gerçeğini içerir. 
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30 İşte-böyle; hiç şüphesiz Allah, O, Hak olandır52 ve hiç şüphesiz 

O'nun dışında tapmakta oldukları (tanrılar) ise batıldır.33 Hiç şüphe yok 

Allah, yücedir, büyüktür.54 

31 Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi 

için,55 gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphe 

yok bunda, çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.56 

32 Onlan kara gölgeler gibi dalgalar sanverdiği zaman, dini yalnızca 

O'na 'halis kılan gönülden bağlılar' olarak Allah’a yalvarıp-yakanrlar 

(dua ederler). Böylece onlan karaya çıkanp-kurtannca, artık onlardan 

bir kısmı orta yolu tutuyor.57 Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör38 

olandan başkası inkâr etmez. 

AÇIKLAMA 

52. Yani, gerçek Hakim Allah tır. Mahlukat ve onun düzeni üzerin¬ 

deki güç ve kudretin gerçek sahibi yalnızca O dur. 

53. Yani, “ Onlar hayalinizin kuruntularıdır. Falanın uluhiyete or¬ 

tak olduğunu, filana zorlukları savacak, ihtiyaçları giderecek gücün 

verildiğini siz kendiniz uyduruyorsunuz. Oysa aslında bunlardan. 
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hiçbiri herhangi bir şeyi kılma veya kılmama gücüne sahip değil¬ 

dir. 

54. Yani, “O, huzurunuzda herşeyin kendisinden aşağıda durdu¬ 

ğu en yüce varlık tır. Ve huzurunuzda herşeyin kendisinden küçük 

olduğu en büyük varlıktır. ” 

55. Yani, “ Bu ayetler de göstermektedir ki tüm güçler yalnızca Al¬ 

lah ile vardır. İnsan, deniz yolculukları için dilediği gibi güçlü ve da¬ 

yanıldı gemiler yapabilir: denizcilik biliminde bu alanda ilgili bilgi ve 

tecrübe de belli bir ilerleme kaydedebilir. Fakat yalnızca bunlar, Al¬ 

lah'ın inayetiyle korunmaksızın güvenli bir yolculuğun garantisi 

olamaz; özellikle denizdeki korkunç güçlerle burun buruna gelindi¬ 

ğinde... Allah'ın yardım ve inayeti çekilir çekilmez insan bilimlerine 

ait vasıta, kaynak ve bilgilerinin ne kadar zayıf ve yetersiz olduğunu 

hemen anlar. Ayçı şekilde bir kimse sükûn ve emniyet içindeyken 

bir ateist veya müşrik olarak yaşayabilir; fakat kayığı fırtınalı bir de¬ 

nizde sallanmaya başladığında bir ateist bile anlar ki Allah vardır ve 

bir müşrik bile anlar ki yalnızca bir Allah vardır. ” 

56. Yani, “ insanlar sözü edilen iki niteliğe sahip olduklarında bu 

ayetler aracılığıyla hakikati tanır, te vhid'i açık seçik biçimde kavrar 

ve önce sebat eder, sabır gösterir. İlk nitelik onların sabırlı olmaları 

gerektiğidir. Onlar sebatsız, gel-geç tavırlı değil sabit ve ısrarlı olma¬ 

lıdırlar; iyi ya da kötü, zor ya da kolay, lehte ya da aleyhte hangi şart¬ 

lar altında olursa olsun dirençle hak inançta sabit kalmalıdırlar. Zor 

günler geldiğinde boyun büküp Allah'ı tamamen unutmak gibi bir 

zaafa düşmemelidirler. Yahut bunun tam tersine, Allah'a ibadet 

edip de, işler yolunda gitmediğinde O nun hakkında küstahça sözler 

sarfedenlerin durumuna da düşmemelidirler. Diğer nitelik ise onla¬ 

rın şükredenlerden olmalarıdır. Onlar nankörlük ve şükran yok¬ 

sunluğunu tasvib ve tasdik etmemeli, verene karşı besledikleri şük¬ 

ran hissini her fırsatta açığa vurmalıdırlar. n 

57. " İktisadin sözlük anlamı, sadık(doğru) olmak anlamına da, 

mutedil olmak anlamına da gelebilir. Birinci anlamında ayet şu de¬ 

mek olun “Onlardan yalnızca birkaçı fırtınaya tutulduklarında izle¬ 

meye söz verdikleri tevhid üzere kalır ve kıyıya çıktıktan sonra da sa¬ 

dıklardan olurlar.” Eğer mutedil anlamına alınırsa ayet şu demek 

olur. “ Onlardan bir kısmı dinsizlik ve şirklerinde daha mutedil, da- 
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ha esnek bir tavır alır yahut felaket ihtimalinin etkisiyle eski ınanç- 

lanna olan coşku ve bağlılıklarının bir kısmım yitirir. ” Pek muhte¬ 

meldir ki Allah bu anlam yüklü ibareyi iki durumu da aym anda ima 

etmek için kullanmış olsun. Gaye muhtelemen bir deniz kasırgası 

esnasında herkesin zihninin kendiliğinden rayına oturduğuna ve 

herkesin dinsizlik ve şirkten vazgeçip bir olan Allan'tan yardım iste¬ 

diğine işaret etmektir. Fakat emniyet içinde kıyıya vanr varmaz içle¬ 

rinde pek azı bu tecrübeden ders ve ibret almış görünür. Dahası bu 

küçük topluluk üç gruba aynlır. Kıyıya çıktıktan sonra da bu inanca 

sadık kalanlar; inançsızlıklarında inattan vazgeçip mutedil hale ge¬ 

lenler ve bu tehlikeyle geçici olarak bağlılık duygularından bir kısmı¬ 

nı yitirenler. 

58. Bu iki nitelik daha önceki ayette anılan iki niteliğin tam zıttıdır. 

Hain, tam anlamıyla sadakatsiz, söz ve vaadine uymayan kimsedir. 

Nankör ise kendisine sağlanan iyilik, kâr ve yaran teslim etmeyen ve 

hatta bu nimetleri kendisine verene karşı âsice davranandır. Bu ni¬ 

teliklere sahip olanlar tehlikede tereddüt etmezler. Afaklannda ol¬ 

duğu gibi, enfüslerinde de bir takım ayetleri idrak ettiklerini unut¬ 

muş görünürler, aslında fırtınaya tutulduklannda Allah'ın varlığı ve 

birliği hakkında müşahede ettikleri âfaki ayetler ile Allah'a yalvanr- 

ken müşahede ettikleri enfüsi ayetler aynı hakikati idrak etmeleri¬ 

nin bir sonucuydu. Aralanndaki dinsizler bu davranışlannı şöyle 

açıklamaya kalkışın “ O, bizim kanşık ve şaşırtıcı bir durumda açığa 

vurduğumuz bir zaaftı. Oysa bizi fırtınadan kurtarmış olabilecek bir 

Allah yoktur. Biz aslında şu,şu alet,vasıta ve kaynaklar sayesinde 

paçayı kurtardık." Müşriklere gelince onlarda genellikle şöyle bir 

telâfi mekanizmasına başvururlar “ Biz zaten şu velinin, şu tann ve 

tanrıçanın koruması altındaydık; onlar sayesinde kurtulduk." Böy- 

lece, kıyıya çıkar çıkmaz bu bâtıl ilâhlara şükranlarını sunmaya 

başlarlar ve tapınaklarında onlara hediye sunarlar. Bütün umutla¬ 

rını yitirdikleri ve Allah'tan başka kendisinden yardım isteyecekleri 

kimse kalmadığı zamanı hatırlamak onlan hiç rahatsız etmez. 
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33 Ey insanlar, Rabb'inizden korkup-sakmın ve Öyle bir günün 
azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşı¬ 
lık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilici değildir.59 
Hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır.60 Arhk dünya hayatı sizi aldatmaya61 

sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile62 aldatmasın. 
34 Kıyamet saatinin bilgisi, şüphesiz Allah'ın katindadır. Yağmuru 

yağdırır; rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse, yarın ne kazanacağını bilmez. 

Hiç kimse de, hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphe yok Allah bilen¬ 
dir, haberdar olandır.63 

AÇIKLAMA 

59. Yani. “Bir kimsenin arkadaşı, lideri, manevi mürşidi... vs. ile 

olan ilişkisi, anne baba ile çocuklar arasında varolan ilişki kadar ya¬ 
kın ve sıkı değildir. Fakat diriliş günü baba ile oğul bile birbirine yar¬ 
dım edemeyecektir. Baba öne atılıp oğlunun günahlanna karşılık 

kendisinin cezalandırabileceğini söyleme cesaretini bulamayacak; 
oğul da babasının yerine cehenneme kendisinin gönderilebileceğini 
söyleyemeyecektir. Baba ile oğul birbirine yardım etmezken bir kim¬ 

se orada başka biri için bazı şeyler yapabileceğini nasıl umabilir? Bu 
dünyada başkası uğruna ahiretini heba eden yahut başkalarına 
bağlanarak, sapkınlık ve günah yolunu seçen şahıs aptalın ta kendi¬ 
sidir. İşin burasında, 15. ayetin muhtevası da nazan itibare alınma- 
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lıdır. Hatırlanacağı üzere, bu ayette çocuklara, her ne kadar dünya 
işlerinde ellerinden geldiğince onlara hizmette bulunmak borrun- 
dalarsa da, din ve itikad meselelerinde anne ve babalarına kulak 
asıp sapıtmaya yanaşmamaları tavsiye edilmekteydi.” 

60. "Allah'ın vaadi" : Allah'ın mahkemesi kurulup da herkesin 
amellerinin hesabını vermek üzere çağrılacağı yeniden diriliş 
vadi. 

61. Bu dünya hayatı, yalnızca sathî görüş sahiplerini türlü yanlış¬ 

lıklara sevkeder. Kimisi hayat ve ölümün yalnızca bu dünyada oldu¬ 
ğunu, bu dünyadan sonra başka hayatın olmadığını, dolayısıyla ne 
yapabilirse bu dünyada ve şimdi yapması gerektiğini sanır. Servet, 
iktidar ve refah içinde kaybolmuş bir başkası, öleceğini unutur. Aza¬ 

met ve iktidarının hiç son bulmayacağı gibi aptalca bir fikre kapılır. 
Kimisi manevî ve ruhî gayeleri küçümseyerek maddi kazanç ve zevk¬ 
leri yegâne gaye olarak görür: “Hayat standardı" dışında hiçbir şeye, 

hiçbir önem vermez. Bunların sonucu olarak insanlığın standardı 
giderek daha mı düşüyormuş, hiç umursamaz. Bazılan ise dünyevî 
refahın, doğruluk ve yanlışlığın asıl ölçüsü olduğunu, refaha getiren 

bütün hayat tarzlarının doğru, refaha zıt düşen herşeyin yanlış ol-, 
duğunu sanır. Bir başkası ise bolluk içinde yüzmeyi, Allah ın seçtiğ 
kul olmanın alâmeti olarak görür. Zenginliğe ulaşabileceğ vasıtaları 

hiç mesele etmeksizin bu dünyada zengin ve müreffeh olan kimsenin 
Allah'ın sevgilisi olduğu, “ isterse doğruluk ve dürüstlük aşkına kat¬ 
lansın bu dünyada sefil bir hayat sürenin ahirette de sefil bir hayat 
süreceği” şeklinde bir kanunun varolduğunu düşünür. Bu tür yan¬ 

lış anlamalar, Allah tarafından "dünya hayatının aldanışları" olarak 
isimlendirilmekted ir. 

62. "El-Garür" (aldatıcı) şeytan da olabilir, bir insan da, bir insan 
grubu da; hatta insanın kendi nefsi bile olabilir yahut başka bir şey 
...Bu kapsamlı ve anlam yüklü bir kelimenin belirli bir şahıs veya 

nesneye delâlet etmeksizin genel anlamda kullanılmasının nedeni 
farklı insanlar için farklı aldanma vesileleri bulunmasıdır. Bir şahsı 
doğru yoldan yanlış yola sevketmek ve yönlendirmek üzere ayartıp 

aldatan belli vesile veya vasıtalar o şahsın özel durumuna uygun dü¬ 
şen el-garür'ü olacaktır. 

"(Bir kimseyi) Allah hakkında aldatmak" deyimi de sayısız aldatma 

türlerini içeren kapsamlı bir deyimdir. "Aldatıcı" bir insanı Allah ın 
olmadığ fikriyle aldatırken ; bir başkasını, Allah ın alemi yarattıktan 
sonra elini onun kontrolünden , insanların yönetilmesinden çektiği 
ve bir daha onunla ilgilenmediği fikriyle aldatır; bir diğerini ise “Al¬ 
lah'ın bazı seçkin kullan vardır, eğer onlann yakınlığm kazanırsa- 
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mz, ne yapabilirseniz yapın atfınız garanti ” diyerek aldatır. Bir baş¬ 
kasını da şöyle diyerek: “ Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir, 
çekinmeden günah işlemeye devam edebilirsiniz, nasıl olsa her gü¬ 

nahınız daima affa mazhar olacaktır.” Kimine ise kaderci bir fikir il¬ 
ham ederek onu saptınr: ‘'Yaptığın herşey önceden belirlenmiştir. 
Kötülük işlediğinde onu sana işleten Allah'tır. İyilikten kaçındığında 
seni ondan uzaklaştıran Allah'tır. İşte bunlar gibi insanı Allah katın¬ 
da aldatan sayısız ayartı biçimleri vardır. Fakat tahlil edildiğinde 
tüm hata, günah ve cürümlerin temel sebebinin insanın o veya bu 
şekilde Allah hakkında aldatılması ve her nasılsa bir takım itikadı 
sapma ve ahlâkî hatalara sevkedilmesi olduğu açıkça ortaya çıka¬ 
caktır.” 

63. Bu ayet aslında, müşriklerin kıyamet ve ahiret vadini Rasûlül- 
lah'tan duyduklarından beri tekrar tekrar sordukları, kıyametin ne 
zaman kopacağı sorusuna bir cevaptır. Kur'an bunu, bazı kere sorur 

yu zikrederek bazen de muhataplar ne sordukları bildikleri için zik¬ 
retmeden cevaplandırmaktadır. Bu da sorunun, kendisi zikredil- 
meksizin cevaplandırdığı ayetlerden biridir . 

"Kıyametin vaktiyle ilgili bilgiye yalnız Allah sahiptirki" şeklinde 
ilk cümle sorunun asıl cevabıdır. Bunu izleyen dört cümle ise asıl ce¬ 

vabı pekiştirmek içindir. Tüm delilin anlamı şudur: Ey İnsan! Sen 
hayatta pek yakın ve içli dışlı olduğun bu şeyler hakkında bile hiçbir 
şey bilmiyorken, nasıl olur da tüm alemin sona ereceği vakti bilebi¬ 
lirsin? Senin bereket içinde yüzmenle, kıtlık içinde çaresiz kalman 
temelde yağmura bağlı. Oysa yağmurun kontrol ve düzeni tümüyle 
Allah'ın yedi kutretinde, istediği zaman, istediği yere ve istediği ka¬ 
dar yağmuru o gönderiyor ve istediği zaman da gördermeyiveriyor. 
Bell bir yere belli bir zamanda ne kadar yağmur düşeceğini hangi ül¬ 
kenin ondan mahrum kalacağını, hangisinin yağmurdan zarar göre¬ 
ceğini tamamen bilmiyorsunuz. Neslinizi gelecekte sürdürecek olan 
sperm damlalarıyla kannız dölleniyor, fakat siz onların rahimlerin¬ 
de şekillenen şeyin iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorsunuz. Yann 
başınıza ne geleceğini dahi bilemiyorsunuz. Ani bir kaza kaderinizi 

değiştirebilir, fakat siz böyle bir olayı bir dakika öncesinden bile kes¬ 
tiremiyorsunuz. Şimdiki yaşantınızın nerede son bulacağını bilmi¬ 
yorsunuz. Allah tüm bu bilgileri kendine saklamıştır ve size bunlar 

hakkında hiç bilgi vermemektedir. Aslında önceden tedbir alabilesi- 
niz diye bunları bilmek istiyorsunuz. Fakat tamamen Allah'ın emir 
ve tasarrufunda olan şeylerin bilgisine bir yol bulamazsınız. Aynı şe¬ 
kilde dünyanın sonu hakkında da Allah'ın emir ve kararım bekle¬ 

mekten başka seçeneğiniz yok. Aynca bununla ilgili bilgi ne bir kim- 
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şeye verilmiştir ne de verilebilir. 
Burada bir şeyin daha çok iyi anlaşılması gerekir ki o da şudur: 

Bu ayet Allah'ın bildiği gaybî ve sırri şeylerin tam bir listesini vermi¬ 

yor. Belli bir tasavvura yol açsın diye yalnızca en belirgin şeylere işa¬ 
ret ediliyor. Üstelik bunlardan insanın en içli dışlı yaşadığı fakat far¬ 
kında olmadığı, bilmediği, yalnızca Allah'ın bildiği gaybi ve sırri şey¬ 
lerin beş taneden ibaret olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. İşin aslı, 
Gayb, mahlukata gizli fakat Allah'ın bilgisi için apaçık olan bu tür¬ 
den herşeyi içine alır ve böyle şeyler sayısız ve sınırsızdır. (Bununla 
ilgili ayrıntılı bilgi için Nemi Suresi, 65. ayete ve ilgili açıklama notla¬ 
rına bakınız.) 

LOKMAN SURESİNİN SONU 
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32 
• 

SECDE SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Sure, 15. ayette ifadesini bulan secde (teslimiyet ve acziyet ifa¬ 
desi olarak yere kapanmak) teması münasebetiyle bu ismi almış¬ 
tır. 

Nüzul Zamanı: Sure nin üslûbundan, onun Mekke döneminin or¬ 
talarında, daha da tahsis edilirse, bu dönemin başlangıç safhasında 
nazil olduğu açıkça anlaşılmaktadır; zira okuyucu sonraki safhalar¬ 

da nazil olan surelerde ifadesini bulan şiddetli baskı ve zulme bu su¬ 
renin arka plânında rastlamamaktadır. 

Konu: Surenin ana fikri insanların tevhid, ahiret ve risaletle ilgili 

şüphelerini gidermek ve onlan bu üç hakikate davet etmektir. Mek¬ 
ke müşrikleri Rasûlullah'la özel olarak görüştükten sonra birbirleri¬ 
ne şöyle diyorlardı: “Bu adam acaip şeyler uyduruyor. Bazen ölüm¬ 
den sonrasına ait haberler veriyor ve şöyle diyor: "Toprak olduktan 

sonra hesab vermeye çağrılacaksınız. Cennet olacak, cehennem ola¬ 
cak...” Bazen şöyle diyor: “Yalnızca bir olan Allah ilahtır.” Bazen de 
şunlan söylüyor: “Size okuduğum bu sözler kendi sözlerim değil. Al¬ 
lah'ın kelamıdır. İşte ortaya attığı hep böyle acaip şeyler.” Bu şüphe 
ve endişelere verilen cevap Sure nin ana fikir ve temel konusunu 

oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda müşriklere şu söylenmektedir: “Kesinlikle bu Allah 

kelâmıdır; risaletin rahmet ve bereketinden mahrum kalmış gaflet 

içine gömülmüş insanları uyandırmak için inzal edilmiştir. Al- 
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lah'tan geldiği apaçık ve aşikar iken ona nasıl uydurma diyebiliyor- 

sunuz?” 
Sonra onlara şöyle sorulmaktadır: “Akl-ı seliminizi kullanın, 

Kur'an'la gelen şeylerin acaip, işitilmedik şeyler olup olmadığına 

kendiniz karar verin. Göklerin ve yerin yönetimine bakın, kendi bün¬ 

ye ve hilkatiniz üzerine düşünün. Bu şeyler Rasûlun Kur an da size 

sunduğu öğretiye tanıklık etmiyor mu? Kâinattaki nizam tevhid e 

mi, yoksa şirke mi delâlet ediyor? Tüm bu nizamı ve kendi yaradılışı¬ 
nızı düşündüğünüzde, size şimdi varoluşu bahşeden bir varlığın sizi 

tekrar yaratamayacağına akimız hükmediyor mu?" 

Sonra ahiretten bir sahne tasvir ediliyor, imanın semeresi ve küf¬ 

rün kötü sonuçlan sergileniyor ve insanlar azap günleriyle karşılaş¬ 

madan önce küfürden vazgeçmeye, ahirette kendilerinin yaranna 

olacak Kur’an öğretisini kabule teşvik ediliyorlar. 

Sonra kendilerine şunlar söyleniyor: “Sonsuz rahmetinden ötürü 

Allah, insanlan hatalanndan dolayı tek ve nihaî bir kararla hemen 

cezalandırmaz; onlan ufak tefek problem, zorluk, felaket, kayıp ve 

ters durumlara maruz bırakarak belki kendilerine gelip öğüt dinler¬ 

ler diye, önceden uyanr.” 

Daha sonra şu söylenir: “Bu, Allah tan insana gönderilen , kendi 

türünde ilk kez görülüp duyulmuş bir kitap değildir. Hepinizin bildi¬ 

ği gibi, önce Musa'ya da kitap gönderilmişti. Bunda garipsenecek 

hiçbir şey yok. Emin olun ki, bu kitap Allah tan nazil olmuştur ve iyi 

bilin ki, bir zamanlar Musa zamanında olanlar şimdi de vuku bula¬ 

caktır. hiderlik şimdi de İlahi Kitab'ı kabullenenlere bahşedilecek, 

reddenlerse helâk olacaktır.” 

Akabinde Mekke müşriklerine şu tavsiyede bulunulmaktadır: 

“Ticari seyahatleriniz esnasında harabelerinin yanından geçip dur¬ 

duğunuz helâk olmuş eski kavimlerin akibetlerine bakın. Siz de aynı 

akibete uğramak ister misiniz? Dış görünüşe ve yüzeyde olana bakıp 

aldanmayın. Bugün hiçkimsenin birkaç genç adam, bazı köleler ve 

zavallılar dışında Muhammed i (s.a) dinlemediğini ve O nun her ta¬ 

raftan kendisine yönelen çirkin davranışların ve sövgülerin hedefi 

olduğunu görmektesiniz. Sonra bundan. O nun risaletinin yürüme¬ 

yeceği gibi yanlış bir izlenime kapılıyorsunuz. Fakat bu, gözlerinizin 

bir yanıltmacası sadece. Oysa günlük hayatınızda yaşadığınız şey¬ 

dir! Önce çıplak olan toprak, bir yağmur çiselemesiyle üzeri bitki ör¬ 

tüsüyle yeşermeye başlayıverir. Daha önce toprağın altında bulu- 
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nan şeylerin böyle bir yeşillik ve bitki zenginliğini gizlediği hiç kimse¬ 

nin akimdan bile geçmiyordu." 
Sonuç bölümünde, Rasûlulah'ın şuna dikkati çekiliyor! “Bu in¬ 

sanlar söylediğin şeyleri, bu kesin zafere ulaşacağın haberini alaya 

alıyorlar. Onlara de ki: “Sizin ve bizim hakkımızda son hüküm geldi¬ 

ğinde, artık size hiç yaran olmayacak. İnanacaksanız, şimdi inan m, 

yok eğer son hükmü bekleyecekseniz, bekleyin bakalım dilediğiniz 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Elif, Lam Mîm.1 

2 Kendisinde şüphe olmayan bu Kitabın indirilişi alemlerin Rabbi ta¬ 

ra tındandır.2 

AÇIKLAMA 

1. Kur'an ın bazı sureleri, konuşmanın yayınlandığı yeri bildiren 

bu ve benzeri bir giriş cümlesiyle başlar. Bu, tıpkı spikerin radyo 

programma başlarken hangi radyo istasyonundan konuştuğunu 

bildiren giriş cümlesi gibidir. Fakat bir radyo istasyonundan yapılan 

sıradan bir anonsun hilafına, sure başlanndaki olağanüstü duyuru, 

bu mesajın Alemin Hakimi tarafından yayınlandığını vurgular; bu 

duyuru sadece yayının kaynağını belirtmekle kalmaz, büyük bir id¬ 

diayı, dehşetli bir meydan okumayı ve şiddetli bir uyarıyı da berabe¬ 

rinde ortaya koyar. Çünkü henüz yayının başında o büyük haberi 

verir: Bu insan sözü değil. Alemlerin Rabbinin sözüdür. Bu duyuru 

insanı o müthiş soruyla yüzyüze getirin “Bu iddiayı kabul etmeli mi¬ 

yim, etmemeli miyim? Eğer kabul edersem, onun önünde daima tes¬ 

limiyet içinde başımı eğmek zorunda kalacağım. Artık bana onunla 

ilgili hiçbir özgürlük bırakılmayacak. Eğer kabul etmezsem ve eğer o 

gerçekten Alemlerin Rabbi nin kelâmıysa büyük bir riski göze almak 

zorunda kalacağım: Onu reddetmemin sonucu olarak ebedî bir sefa¬ 

let ve bedbahtlıkla yüzyüze kalacağım.” İşte bu yüzden bütün haş¬ 

metiyle bu giriş cümlesi insanı tüm dikkat ve ciddiyetiyle Kelâm ı 

dinlemeye ve onun ilahı kelam olup olmadığına karar vermeye sev- 

ketmektedir. 

2. Burada zikredilen yalnızca bu kitabın Alemlerin Rabbi tarafın¬ 

dan inzal edildiği değildin En güçlü vurguyla şu da söylenin “Şeksiz 
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şüphesiz o Allah'ın kitabıdır: Onun Allah tarafından vahyedildiği ko¬ 

nusunda hiçbir şüpheye yer yoktur." Eğer bu tez cümlesi hakiki 

bağlamında incelenirse görülür ki. cümle bir tezle birlikte bir delili 

de ihtiva etmektedir; aynca bu delil, hitab ettiği Mekke halkına da 
gizli değildi. 

Bu delili kendilerine sunan kişi, tüm hayatım onların gözü önün¬ 

de geçirmişti. Kitabı tebliğ ettikten sonra nasıl tanıyorlarsa önce de 

öyle tanıyorlardı onu. Aynca biliyorlardı ki, böyle bir tezle kitabı su¬ 

nan kişi toplumlannın en dürüst, en müttakî ve en erdemli üyesiydi. 

Bildikleri bir şey daha vardı. Peygamberlik iddiasından bir gün önce¬ 

sine kadar hiçkimse kendisinden, birdenbire tebliğ etmeye başladı¬ 

ğı türden şeyler işitmemişti. Hz. Muhammed'in (s.a) günlük hayatın¬ 

da kullandığıyla Kitap ta kullanılan üslûb ve belâğatın apayrı şeyler 

olduğunu farketmişler ve tabiatıyla bir ve aynı şahsın birbirinden bu 

denli farklı iki üslûba sahip olmasının imkânsızlığını hissetmişlerdi. 

Kitap ta dile gelen mucizevî bir edebiyatla karşı karşıyaydılar ve 

Arapça konuşan bir toplum olmaları hasebiyle, bütün edip ve şairle¬ 

ri onun bir benzerini üretmede nasıl çaresiz kaldıklarını gayet iyi 

görmüşlerdi. Kendilerine tilâvet olunan Kur an ve edebî ürünler, şa¬ 

ir. kâhin ve hatip sözleri arasında mevcut olan apayn dünyaların, 

kendilerine sunulan temalardaki latif değişikliğin de farkındaydılar. 

Kitap ve mesajda birinin onu kendi çıkarları doğrultusunda sundu¬ 

ğuna ve onun sahte bir peygamberlik iddiası taşıdığına dair herhan¬ 

gi bir emareye de rastlamadılar. Hz. Muhammed'in (s.a) peygamber¬ 

lik iddiasıyla kendisinin, ailesinin, yahut aşiret ve kabilesinin belirli 

bir çıkarını gözetmeye çalıştığına, veya verdiği mesajda bir kâr amacı 

gütttüğüne dair hiçbir ipucu bulamadılar; oysa bulsalardı hiç kaçır- 

mazlardı. Dahası, onlar bu mesaja toplumda hangi kesimin çağrıldı¬ 

ğı ve bu kesimin çağrıya koşması durumunda içlerinde ne büyük bir 

inkılabın meydana geleceğini de anlamışlardı. Tüm bu şeyler, hep 

birlikte tez ve iddiayı desteklemekteydi. İşte böyle bir arka plânın 

varlığı yüzünden Kitab ın şeksiz şüphesiz Alemlerin Rabbi tarafın¬ 

dan gönderildiğini söylemek yeterli olmuştu. İddiayı temellendir¬ 

mek için başka bir delile ihtiyaç yoktu. 

Giriş mahiyetindeki bu ibareden sonra Mekke müşriklerinin 

Resûlullah'ın (s.a) risaletiyle ilgili olarak ortaya atüklan ilk itiraz ele 
alınmaktadır. 
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3 Yoksa onlar: "Bunu uydurdu"3mu diyorlar? Hayır, o, Rabbinden4 * 

olan bir haktır; senden önce kendilerine bir uyancı-korkutucu gelmemiş 

olan bir kavmi uyanp-korkutman için0 (onu sana indirdik). Umulur ki 

hidayet bulurlar. 

4 Allah;6 gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra 

da arşa istiva etti.7 Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçi olanı¬ 

nız yoktur. Yine de öğüt alıp-düşünmeyecek misiniz?8 

AÇIKLAMA 

3. Bu, yalnızca bir soru değil, aynı zamanda sürpriz bir durumla 

karşılaşmanın ifadesidir. Kastedilen şudur: Kitab ın şeksiz şüphesiz 

Allah tan gelen bir vahiy olduğu hakkında bunca delile rağmen bu 

insanlar inatla Hz. Muhammed'in (s.a) onu uydurduğunu ve onu 

haksız şekilde Allah a isnad ettiğini mi söylüyorlar hâlâ? Böyle saç¬ 

ma ve temelsiz bir suçlamayı yaparken hiç mi utanmıyorlar? Hz. 

Muhammed'in (s.a), yaptıklarını, söylediklerini anlayan ve Kitab ı 

kavrayan kimselerin, bu saçma iftirayı işittiklerinde ne düşünecek¬ 

lerini kestiremiyorlar mı? 

4. Tıpkı ilk ayette, "Hiç şüphe yok, bu Kitap, Alemlerin Rabbi’nden 
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indirilmiştir" demekle yetinildiği ve Kur an ın İlâhî Kelâm olduğunu 

İspat İçin başka delile gerek duyulmadığı gibi bu ayette de, kâfirle¬ 

rin, Kur an ın uydurulduğuna dair ithamlarını reddetmek üzere yal¬ 

nızca şu sözle yetinilmiştir: "Aksine o Rabbi'nden bir Hakk'tır." Bu¬ 

nun sebebi 1 Nolu açıklama notunda belirtilenle aynıdır. Dinleyen¬ 

ler Kuranı sunan şahsı, sunulduğu çevreyi, Rasûl'ün onu sunar¬ 

ken ki, lütufkârlık ve güvenliğini yakinen biliyorlardı. Kitabı, onun 

lügavî ve edebî mükemmelliğini, muhtevasını biliyorlardı; etki ve 
nüfuzunun çağdaş Mekke toplumunu sarmakta olduğunu da his¬ 

setmişlerdi. Bu şartlar altında Kitab'ın Alemlerin Rabbi'nden indiril¬ 

miş bir Hakk oluşu öylesine apaçık bir delil teşkil etmekteydi ki, yal¬ 

nızca açık seçik terimler içinde zikredilmesi bile kâfirlerin suçlama¬ 

larını reddetmeye yeterdi. Bu iddiayı birtakım delillerle takviye etme 

girişimi, tezi güçlendirecek yerde zayıflatabilirdi. Durum şuna ben¬ 

zerdi o zaman: Farzedin ki apaydınlık bir gündüz vakti; güneş pınl 

pınl parlamakta ve inatçı bir adam şimdi gecedir diye tutturmuş, çe¬ 

kişmede. Onu cevaplamak için şunu söylemek tabii yeterli olacaktın 

“Her yer gün ışığıyla aydınlık iken sen buna gece mi diyorsun?..” İşte 

bundan sonra bir kimsenin vaktin gündüz olduğunu ispatlamak 

üzere mantıkî deliller sıralamaya kalkışması anlamsız olacak; gün¬ 

düz olduğu tezini kuvvetlendireceği yerde, kafada soru işaretleri bı¬ 

rakacaktır. 

5. Yani, “Onun Allah'tan gelen bir vahiy ve hakikat olduğu nasıl 

kesin ise, hikmet üzere, Allah ın size olan rahmeti üzere temellenmiş 

olması da öyle apaçıktır. Bizzat kendiniz bilmektesiniz; asırlardır 

aranızdan hiç peygamber çıkmıyor ve yine bilmektesiniz ki, Arap 

kavmi cehalet içinde, ahlâki çöküntü ve tam bir geri kalmışlık içinde 

yüzmektedir. Böyle bir durumda aranızdan bir peygamberin çıkıp 

sizi uyarması, size doğru yolu göstermesine şaşırmamanız gerekirdi. 

Bu, sizin iyilik ve refahınız için Allah'ın karşıladığı büyük bir ihtiyaç¬ 

tır aslında... Şunun belirtilmesi gerekir ki, Arabistan'da hakiki inan¬ 

cın ışığı tümüyle ilk kez, tarih öncesi dönemde yaşamış olan Hud ve 

Salih Peygamberler tarafından yayılmıştı. Onlan Rasûlullah'tan 

(s.a) 2500 yıl önce yaşamış olan İbrahim ve İsmail Aleyhisselâmlar 

izledi. Onlardan sonra ve Rasûlullah'tan 2000 yıl önce Arabistan'a 

gönderilmiş olan son peygamber Şuayb Aleyhisselâm'dı. Görülüyor 

ki, bu oldukça uzun bir zaman dilimidir. İşte, bu kavme hiç uyarıcı¬ 

nın gelmediği bu yüzden zikredilmektedir ve vakıa da budur. Bu, on- 
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lara hiç peygamber gönderilmediği anlamına değil, bu kavmin uzun 

süredir bir uyarıcıya ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. 

Burada hemen cevaplandırılması gereken bir soru akla gelebilir. 

Şöyle ki: Rasûllullah'tan önceki yüzlerce yıl Arap toplumuna hiç 

peygamber gelmediğine göre, cahiliye çağlan boyunca sapıklık için¬ 

de yaşamış insanlar hangi gerekçeyle hesaba çekileceklerdir? Onlar, 

kendilerini hata ve sapıklıktan koruyacak bir kılavuza sahip değil¬ 
dirler. öyleyse, sapmış olmaları durumunda, bu sapıklıkarmdan 

ötürü nasıl mesul tutulacaklardı. Cevap şudur: Onlar hakikî inanca 

dair aynntılı bilgiden yoksun olabilirlerdi belki; fakat cahiliye dö¬ 

nemlerinde bu insanlar tevhîd inancından habersiz değildiler; çün¬ 

kü hiçbir peygamber, takipçilerine putperestliği talim etmemişti. Bu 

hakikat Arapların kendi beldelerinde doğmuş olan peygamberler¬ 

den gelen rivayetlerde de ihtiva edilmekteydi; ayrıca kendi beldeleri¬ 

nin hemen bitişiğinde doğmuş bulunan Musa, Davud, Süleyman ve 

İsa'nın (Aleyhimüsselâm) öğretilerini de bilmekteydiler. Arap gele¬ 

neklerinde de çok iyi bilinmekteydi ki, Arapların kadim dönemlerin¬ 

de izlenen gerçek din, İbrahim'in diniydi ve puta tapmayı onlar ara¬ 

sında başlatan ilk Adam Amr bin Luhayy idi. Şirk ve putperestliğin 

tüm yaygınlığına rağmen Arabistan'ın birtakım kesimlerinde Şirk'i 

reddedip, tevhid i benimseyen’ve putlara kurban sunmayı açıkça 

lanetleyen çok sayıda insan bulunuyordu. Bizzat Rasûlullah'ın zu¬ 

huruna yakın dönemde "Hunefa" (hanifler) olarak bilinen çok sayıda 

insan yaşamıştı ki, bunlardan bazıları şunlardı: Kuss bin Saidet-ül- 

lyadi, Ümeyye bin Ebi es-Salt, Suveyd bin Amr el-Mustalikî, Vaki bin 

Selame bin Züheyr el-lyadî, Amr bin Cündüb el-Cühenî, Ebu Kays 

Serme bin Ebi Enes, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Varak bin Nevfel, Os¬ 

man bin el-Huvaris, Ubeyde bin Cahş, Amir bin ez-Zerb el-Advanî, 

Allaâf bin Şehab et-Temimî, El-Mütelemmis bin Ümeyye el-Kinanî, 

Zühehyr bin Ebû Selmâ, Halid bin Sinan bin Gays el-Absî, Abdullah 

b. Kudâî... vd. 

Bu insanlar açıkça itikadın temeli olarak tevhidi'i tebliğ ediyor ve 

müşriklerin dininden ayn olduklarını söylüyorlardı. Apaçık ki, onlar 

bu kavrama, peygamberlerin talimatından geriye kalanlar aracılı¬ 

ğıyla ulaşmışlardı. Dahası, Yemende modem arkeolojik araştırma¬ 

ların sonucu olarak keşfedilmiş olan M.ö. 4. ve 5. yüzyıllara ait me¬ 

tinler, o dönemlerde buralarda tek tanrıcı dinin varolduğunu ortaya 



Cüz : 21 TEFHÎMU'L KURAN 353 

sermektedir. Bu dinin salikleri er-Rahman’ı ve Rabbü's-Semavati ve'l- 

Ard'ı (Göklerin ve yerin, Rabbi) tek ilâh olarak kabul etmekteydiler. 

Bir mabedin harabeleri arasında M.ö. 378 tarihli bir metin bulun¬ 

muş ve üzerinde o mabedin yalnızca “Göklerin ilâhı” ve “Göklerin 

Rabbi”ne ibadet için inşa edildiği kaydı tesbit edilmiştir. M.Ö. 465 

tarihli bir diğerinde de tevhid doktrinine açıkça işaret eden kelimeler 

yer almaktadır. Aym şekilde Kuzey Arabistan'da Fırat Nehri ile Kın- 

nesrin arasındaki Zebed bölgesinde "Bism-ilâhu la izza illâ lehu, la 

şukra illâlehu" kelimelerini ihtiva eden M.ö. 512 tarihli bir metin keş¬ 

fedilmiştir. Tüm bunlar Rasûlullah'ın (s.a) gelişinden önce, geçmiş 

peygamberlerin getirdiği mesajın tümüyle unutulmadığmı ve insa¬ 

na hiç değilse şu hakikati hatırlatacak birçok vesilenin hâlâ mevcut 

bulunduğunu göstermektedir: "Sizin ilâhınız tek bir ilâhtır" Daha 

fazla açıklama için bkz. an: 84 Furkan) 

6. Şimdi Rasûl'ün "tevhid" mesajına karşı çıkan müşrikler'in ikinci 

itirazı ele alınmaktadır. Ona açıktan cephe almışlardı, çünkü ilahla¬ 

rım, azizlerini reddediyor ve insanları. Allah tan başka hiçbir yar¬ 

dımcının, hiçbir ihtiyaç görenin bulunmadığı. O ndan gayri ne dua¬ 

lara karşılık verenin, ne hastalıklara şifa bahşedenin, ne de mutlak 

hakimin olmadığı inancına davet ediyordu. 

7. Açıklama için bkz. Araf an: 41, Yunus an: 4, Râd an: 3 

8. Yani, “Sizin gerçek ilâhınız göklerin ve yerin Halikı dır. Fakat 

aptallarınız yüzünden, bu geniş kainat mülkünde O ndan başka 

velîler, yardımcı ve destekçiler ediniyorsunuz. Bütün kainatın ve 

içinde olanların yaratıcısı Allah tır, Burada Allah dışında istisnasız 

her şey yaratılmıştır ve Allah alemi yaratıp var ettikten sonra uyu¬ 

maya çekilmemiştir. Aksine O, bizzat kendi mülkünün hakimi, yö¬ 

neticisi ve nzıklandmcısıdır. Şu halde. O nun yaratıklarından bir 

kaçım tutup kaderlerinize hükmeden ilahlar edinmeniz ne kadar 

saçma bir tutum: eğer Allah size yardım etmezse o ilâh edindiklerini¬ 

zin hiçbiri stşe yardıma muktedir olamaz- Eğer Allah sizi kuşatırsa 

onlardan hiçbiri sîzleri kurtaramaz. Eğer Allah izin vermezse, onlar¬ 

dan hiçbiri, size O nun önünde şefaat edemez.” 
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5 Gökten yere her işi O evirip-düzene koyar. Sonra (işler,) sizin say¬ 

makta olduğunuz bin yıl9 süreli bir günde yine O'na yükselir. 

6 îşte gaybı da,10 müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü 

olan,11 esirgeyen O’dur.12 

7 Ki O, yarattığı her şeyi13 en güzel yapan ve insanı yaratmaya da bir 

çamurdan başlayandır. 

AÇIKLAMA 

9. Yani, “Sizin tarihiniz içinde 1000 yıl zaman alan olaylar Allah a 

göre bir günlük iştir. O, iş programını “Kaza ve Kader Melekleri”ne 

havale eder. Onlar da o günün çalışma raporunu kendisine sunarlar 

ve ertesi güne (ki hesabı sizin hesabınıza göre bin yıl tutar) ait emirle¬ 

ri alırlar. Bu husus Kur an in iki yerinde daha zikredilmiştir. Onların 

araştırılması bu ayetin daha iyi anlaşılmasına yardım edebilir. Ara¬ 

bistan kafirleri şöyle dediler: “Muhammed kaç yıldır peygamber ol¬ 

duğunu iddia ediyor. Eğer mesajını kabul etmez de davetini redde¬ 

dersek Allah ın azabıyla kuşatılacağımız şeklinde bizi tekrar tekrar 

uyardı ve bu tehdidini de yıllardır sürdürüyor. Fakat onu kaç kez red 

ve inkar etmemize rağmen üzerimize azap filan geldiği yok. Eğer söy¬ 

lediklerinde bir gerçeklik payı bulunsaydı bizim binlerce kez azaba 

uğratılmamız gerekirdi.” Allah bu meyanda Hacc Suresi*nde şunları 

söylüyor: "Bu insanlar senden azabı erkene almanı istiyor. Allah asla 

va'dini yerine getiremez değildir; ancak Rabbinizin indinde bir gün si¬ 

zin hesap ettiklerinizle bin yıla müsavidir." (Ayet 47). Meaıic Sure- 
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si'nde (ayet 1-7) şöyle denmektedir "Birisi, kâfirlerin uğrayacağı azabı 

soruyor. Onu hiç kimse sayamayacak. O, yücelik basamaklarının sahibi 

olan Allah'tan gelecek. Melekler ve Ruh, O'nun huzuruna, ellibin yıl tu¬ 

tan bir günde yükselir. Öyleyse ey Muhammedi Güzel bir şekilde sabret. 

Onlar azabın uzak olduğunu düşünüyor, ama bize göre ne kadar ya¬ 
kın!" 

Bu ayetlerde kastedilen mânâ şudur: Allah ın emirleri tarh içinde 

yeryüzü saati ve takvimine göre yerine gelmez. Bir kavim şöyle şöyle 

davranması durumunda kendisini şöyle şöyle bir akıbet beklediği 

hususunda uyankrsa bundan. u kötü amelleri kötü sonuçlar hemen 

izleyecektir”, şeklinde bir hüküm çıkarmak aptallık olacaktır. 

10. Yani, “Başkalarına bir şey açık yahut malum olabilir, fakat sa¬ 

yısız şey kendilerine gizli kalır. Melekler yahut cinler olsun, peygam¬ 

berler ya da veliler olsun veyahut da diğer salih kişiler olsun; bunlar¬ 

dan hiçbiri herşeyin bilgisine sahip değildir; geçmişte vuku bulmuş, 

halde vuku bulmakta olan ve gelecekte vuku bulacak her şeyi (gaybı) 

bilir.” 

11. "EI-Aziz": Herşey üzerine egemen olan tek varlık; kainatta hiç 

bir güç, tasavvur ve iradesinde Allah’a engel olamaz, emrinin icrası¬ 

na müdahale edemez. Herşey O na boyun eğmiştir ve hiçbir şey O’na 
difenemez. 

12. Yani, O, mahlukatma bir zorba gibi davranmaz; aksine O, 

lütûfkâr ve merhametlidir; tüm güç ve iktidara sahip ve tümüyle 

egemen olmasına rağmen. 

13. Yani, “ Bu sonsuz kainatta, Allah, sayısız şeyler yaratmıştır, fa¬ 

kat hiç biri çirkin ve bozuk biçimli değildir. Herşeyin kendine özgü 

güzelliği vardır; herşey kendi yaradılış tarzı üe mütenasibtir. Belli bir 

hikmete mebni olarak yarattığı herşeye en uygun biçimi vermiştir ve 

onu, kendisine en uygun keyfiyetlerle donatmıştır. Sözgelimi gör¬ 

mek ve işitmek için yaratılmış olan göz ve kulağın daha iyi, daha uy ¬ 

gun bir yapıda düşünülmesi mümkün değildir. Hava, yaratıldığı ga¬ 

yeye uygun özelliklere, su, yaradılmış olduğu hikmete en uygun key¬ 

fiyetlere sahip olarak yaratılmıştır. Hiç kimse Allah tarafından yara¬ 

tılmış her hangi bir şeyin biçiminde ne bir kusur, ne de bir çatlak 

gösterebilir ve ne de o biçimde herhangi bir değişiklik öngörebi¬ 
lir.” 
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8 Sonra onun soyunu bir özden (sülale'den), basbayağı bir sudan yap¬ 
mıştır.14 

9» Sonra da onu 'düzeltip bir biçime soktu' ve15 ona ruhundan üfledi.16 
Sizin için de kulak, gözler ve gönüller17 var etti. Ne kadar az şükrediyor¬ 
sunuz?18 

10 Dediler ki:19 "Biz yer (toprağın için)de yok olup gittikten sonra, 
gerçekten biz mi yeni bir yaratılışta bulacakmışız?" Hayır, onlar Rableri- 
rte kavuşmayı inkâr edenlerdir.20 

AÇIKLAMA 

14. Yani, “Başlangıçta insanı doğrudan "halk" fiiliyle yarattı, son¬ 
ra döl suyu aracılığıyla kendi türünü devam ettirebilsin diye insana 
bir üreme kabiliyeti verdi. Kusursuz bir halketmeyle yaratıcı emrini 
vererek toprağa ait unsurların bir terkibine hayat, şuur ve akıl bah¬ 
şetti ki, insan gibi harika bir yaratık varlık kazansın. Başka bir ku¬ 
sursuz halketmeyle de, kendi türünü gelecekte sürdürebilmesi için, 
donanımı akıllara durgunluk veren harikulade bir mekanizmayı in¬ 
sanın bünyesine yerleştirdi 

Bu ayet. Kur an ın, insanın doğrudan yaradılmasına işaret eden 
ayetlerinden biridir. Bilim adamları Darwin'den beri bu kavram 
hakkında şüpheler beslemiş ve onu, bilimsel olmadığı gerekçesiyle 
reddetmişlerdir. Fakat onların, isterse bir insan değil de ilk hayvan 
türlerine ait olsun, ilk tohumun doğrudan yaradılışı kavramım 
problem dışı bırakamadıklan da bir gerçektir. Eğer yaradılış kabul 
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edilmezse bu durumda insan hayatı yalnızca tesadüf eseri meydana 
geldiği şeklinde tamamen saçma bir fikri kabul etmek zorunda kala¬ 
caktır. Oysa bir tek hücreli organizmada varolan en basit hayat biçi¬ 
mi bile öylesine karmaşık ve inceliklerle doludur ki, onu bir tesadüf 
eseri saymak, evrimcilerin yaradılışı saydıklarından milyon kere da¬ 
ha fazla gayri İlmî bir fikir olurdu. Ve ilk tohumun doğrudan yaradı¬ 
lış eseri olarak meydana geldiği kabul edilirse canlılar ailesinin her 
türüne ait ilk üyenin Allah'ın yaratmasıyla varolduğunu ve soy sür¬ 
menin çeşitli üreme şekilleriyle başladığını kabul etmesi artık zor ol¬ 
maktan çıkacaktır. Kabul etmesi durumunda da, Danvinizm yanlı¬ 
ları tarafından geliştirilen tüm bilimsel görüşlere rağmen evrim teo¬ 
risinde çözülmeden kalmış problem ve karmaşıklıklar çözülüvere- 
cektir. (Daha fazla açıklama için bkz. Al-i îmran an: 53, Nisa an: 1, 
Enam an: 63, Araf an: 10 ve 145, Hicran: 17, Hacc an: 5. müminun 
an: 12-13.) 

15. " Onu biçime soktu": Onu mikroskopik bir organizmadan, tara 
teşekküllü bir insan haline getirdi: çeşitli organlarla mükemmelleş¬ 
tirip geliştirdi. 

16. " Ruh" yalnızca, yaşayan bir şeyin hareket etmesi yüzünden 
hayat anlamını içermez; insanı diğer yeryüzü yaratıklarından ayı¬ 
ran. onu bir şahsiyet sahibi haline getiren ve ona Allah'ın halifesi li¬ 
yakatim kazandıran, onu şuur ve düşünce, yetki ve hüküm, tefrik ve 
temyiz ile muttasıf kılan aslî özelliği yüzünden bu anlama sahip¬ 
tir. 

Allah bu “Ruh"u bizzat kendisine nisbet etmiştir: bunun sebebi ya 
onun yalnızca Allah'a ait olması ve tıpkı herhangi bir şeyin O nun 
Rabb (sahip)liğine nisbeti gibi, Allah'ın zatına nisbet edilmesidir, ya¬ 
hut da insanın kendileriyle karakterize edildiği bilgi, düşünce, şuur, 
irade, hüküm, yetki... vs. sıfatlarının Allah'ın sıfatlarının bir yansı¬ 
ması olmasıdır. Bu sıfatlar maddenin o veya bu terkibinden değil, 
bizzat Allah'tan gelmedir. İnsan bilgiyi Allah'ın ilminden, hikmeti Al¬ 
lah'ın hikmetinden ve yetkiyi Allah'ın otoritesinden almaktadır. O, 
bunlan ilimsiz, hikmetsiz ve yetkisiz bir kaynaktan almamaktadır. 
(Daha fazla açıklama için bkz. Hicr. an: 17-19) 

17. Maksadın en iyi şekilde dile getirilme yoludur bu. "Ona Ruh’un- 
dan üfleyen" ibaresine kadar insan, üçüncü şahıs zamiriyle zikredil¬ 
mektedir. Şöyle ki: “Onu yaratan., neslini sürdürmesini sağlayan... 
ona şekil veren., ona ruhundan üfümen..." Bunun nedeni insanın ru¬ 
hun üfürülmesine kadar pek kayda değer bir yaratık olmadığıdır. 
Sonra, yani kendisine ruh üfürüldüğünde hitaba şâyân, şerefli bir 
varlık haline gelmiş ve şöyle denmiştir: “ O, size kulaklar, gözler ve 
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kalpler vermiştir." Zira insan Ruh ile şereflenince (ikinci şahıs mu- 

hatab zamiriyle) zikredilmeye lâyık hale gelmiştir. 

Kulak ve gözler insanın kendileriyle bilgi elde ettiği vasıtaları ta- 

zammun eder. Her ne kadar tatma, dokunma ve koklama duyulan 

da bilgi vasıtalan iseler de, işitme ve görme en önde gelen ve önemli 

duyulardır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim çeşitli yerlerde yanlızca bu iki 

duyuyu Allah ın insana en önemli bağışı olarak zikretmektedir. “ 

Kalp" duyular aracılığıyla sağlanan bilgiyi düzenleyip, ondan çıka¬ 

rımlarda bulunan, muhtemel eylem biçimlerinden birini seçip onu 

izlemeye karar veren akla delâlet eder. 

18. Yani, “ Böylesi mükemmel nitelikleri ile bu harika insan ruhu, 

“dünyada hayvanlar gibi yaşayın" yahut “hayatı hayvanlar gibi or¬ 

man yasalarına göre düzenleyin." diye bahşedilmedi size. Gözler ve¬ 

rildi sizlere ki nesneleri apaçık göresiniz, körler gibi yaşamayasmız. 

Kulaklar verildi sizlere ki, nesneleri dikkatle işitesiniz, sağırlar gibi 

yaşamayasmız! Kalbler verildi sizlere ki hakikati anlayasmız, dü¬ 

şünce ve eylemde doğru yolu bulasınız, hayvani yanınızı besleyip az¬ 

dıracak şeyleri biriktirmek için tüm kabiliyetlerinizi seferber etmek 

yahut yaradanınıza karşı isyan programlan, isyan felsefeleri hazır¬ 

lamak için bahşedilmedi size bu kalpler... Bütün bu değeri takdir 

edilemez nimetlere mazhar olduktan sonra şirk ve ilhadı benimsedi¬ 

ğinizde, kendinizde ilâhlık vehmetteğinizde, yahut düzmece tanrıla¬ 

rın kulu haline geldiğinizde,şehvetinizin esiri olduğunuzda, aslında 

Allah'a şunu demiş olursunuz: “ Biz bu nimetlere layık değiliz. Sen 

bizi insan yerine bir maymun yahut bir kurt, veya bir timsah veya¬ 

hut da bir karga olarak yaratsaydm yeriydi." 

19. Kâfirlerin "risalet" ve "tevhid" hakkmdaki itirazlarının cevap¬ 

landırılmasından sonra şimdi onların İslâm'ın üçüncü temel inancı 

olan "ahiret" hakkmdaki itirazları ele alınmaktadır. Ayetin başlangı¬ 

cındaki vav (ve) bağlacı bu paragrafı bir önceki konuya âdeta şu şe¬ 

kilde bağlamaktadır Onlar, “Muhammed Allah'ın Rasûlü değildir" 

diyor onlar “Allah bir ve tek tann değil, " diyor; 've' onlar. “Biz öldük¬ 

ten sonra tekrar hayata döndürülmeyeceğiz.” demekteler. 

20. Bu cümle ile öncesi arasında, dinleyenin doldurması gerektiği 

bir boşluk bırakılmıştır. Kafirlerin ilk cümlede yeralan itirazı o kadar 

saçmadır ki, orıu reddetmeye gerek bile yoktur. Bu yüzden sadece 

saçmalığını göstermek üzere zikredip geçilmiştir. Zira itirazı oluştu¬ 

ran cümlenin^ her iki parçası da saçmadır. Şöyle ki, onların “Biz toz 
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toprak haline geldiğimiz zaman" sözleri saçmadır. Çünkü “biz” hiç¬ 
bir zaman “toz toprak” haline gelmeyeceğiz. Toz haline gelmek, “biz" 
halinden çıktıktan sonra bedenin başına gelecek bir akibettir. Be¬ 
den bizzat “biz” değildir. Canlı iken bedenin organları ve diğer parça¬ 
lan birer birer kesilebilir, fakat “biz" yine biz olarak kalırız. Organla¬ 
rın kesilmestyle “biz" denen varlığın hiçbir tarafı kesilmiş olmaz. Bu¬ 
na mukabil “biz" denen varlık bedeni terkettiğinde bedenden hâlâ 
hiçbir şey eksilmemiş olmasına rağmen en uzak anlamda bile onun¬ 
la bir tatbik noktası kalmaz. İşte bu yüzdendir ki, bir kimse çok sev¬ 
diği birinin cesedini gidip toprağa gömer, çünkü sevdiği kimse artık 
o cesette değildir. O sevdiği insanı değil, bir zamanlar sevdiğine yu- 
valık eden cesedi gömer. Dolayısıyla kafirlerin itirazının ilk bölümü 
temelsizdir, ikinci bölüme gelince: “Biz yeniden yaratılacağız, öyle 
mi?” Bu hayret ve inkâr yüklü soru eğer itirazcılar “biz”in ve yaradılı¬ 
şının anlamı üzerinde düşünselerdi, aslında hiç sorulmazdı. Bu 
“biz” dediğimiz şeyin hali hazır varlığı biraz kömür, biraz demir, biraz 
kireç ve diğer toprakgil maddelerin, bir cesed meydana getirmek 
üzere oradan buradan gelip bir terkib oluşturmalarından başka bir 
şey değildir ki bu beden aslında “biz"in içinde varlığını sürdürdüğü 
bir evdir. Peki insan ölünce ne olur? “Biz" denen varlık bedeni terket- 
tiği zaman toprağın çeşitli kısımlarından bir araya toplanarak terki¬ 
be uğrayan teşkil edici maddeler tekrar aynşarak toprağa geri döner. 
Soru şudur: Bu evi “biz”ler için yaratan varlık, aynı evi aynı madde¬ 
lerden tekrar yapıp “biz”i içine yerleştiremez mi? Bu bir kez mümkün 
oldu mu ve fiilen varlık kazandı mı, bunun fili bir vakıa olarak tekra¬ 
rını kim engelleyebilir? Bunlar, akl-ı selimin birazcık kullanılmasıy¬ 
la hemen anlaşılabilecek türden şeylerdir. Fakat insan niye böyle 
şeylere bir türlü aklını yormaz? Niye ahiret ve oradaki hayatla ilgili 
saçma itirazlar yükseltir? İşte Allah tüm bu teferruata yer vermeksi¬ 
zin sözjtonusu soruyu ikinci cümlede şu şekilde cevaplandırır: “Ger¬ 
çek şu ki, onlar Rabbleriyle karşılaşmayı inkâr etmektedir." Yani, 
asıl mesele bir türlü anlayamadıkları insanın yeniden yaradılışının 
imkân dahilinde olup olmadığı değildir; aslında onlan bunu anla¬ 
maktan alıkoyan temel şey şudur: Onlar bu dünyada serazâd, başı¬ 
boş bir özgürlük içinde yaşamak, diledikleri aşırılığı ve cürmü işle¬ 
mek, sonra da buradan hiçbir şey olmamış gibi kurtulmak istemek¬ 
tedirler. Hiçbir şey yüzünden hesaba çekilmesinler, herhangi bir kö¬ 
tü amel sebebiyle mesul tutulmasınlar. Mesele budur. 
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11 De ki: ''Size vekil kılınan ölüm meleği, sizin hayatınıza son vere- 
cek, sonra da Rabbinize döndürülmüş ol?-aksınız."21 

12 Suçlu-günahkârlan, Rableri huzurunda başlan öne eğilmiş ola¬ 
rak: "Rabbimiz, gördük ve işittik; şimdi bizi (bir kere daha dünyaya) geri 
çevir, salih bir amelde bulunalım, artık biz gerçekten kesin bilgiyle ina¬ 
nanlarız" (diye yalvaracaklan zamanı) bir görsen.22 

13 Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verir¬ 
dik 23 Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir: "Andolsun, cehenne¬ 

mi cinlerden ve insanlardan (küfre sapanlarla) tamamiyle dolduraca¬ 
ğım".24 

14 Öyleyse bu (azab gününüzle karşılaşmayı) unutmanıza25 karşılık 

olarak azab tadın. Biz de sizi gerçekten unuttuk; yapmakta olduklarınıza 
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karşılık ebedi azabı tadın. 
15 Bizim ayetlerimize, ancak onlarla kendilerine hatırlatıldığı za¬ 

man, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile teşbih edenler ve 
büyüklük taslamayan26 (müstekbir olmayanlar iman eder. 

AÇIKLAMA 

21. Yani, sizin ‘ben’iniz toz toprak olmayacak, fakat vadesi dolar 
dolmaz Allah ın ölüm meleği gelecek ve onu bedenden çıkararak ona 
tamamen vaziyet edip vekil olacak. Tevkif edilerek öylece Rabbinin 
huzuruna çıkarılacak. 

Şimdi bu kısa ayette ortaya konan gerçekleri biraz teferruatıyla 
mütalaa edelim: 

1) Ayetten anlaşıldığına göre ölüm yeniden kurulması gerekli bir 
saatin aniden duruvermesi gibi vuku bulmaz. Aksine Allah bu 
amaçla, tıpkı resmî bir mutemedin bir şeyi vekâleten uhdesine alma¬ 
sı tarzında canı almaya gelen özel bir melek tayin etmiştir. Kuranın 
başka yerlerinde zikredilen teferruattan açıkça anlaşıldığına göre 
baş ölüm meleği maiyeti altında ölüme sebebiyet vermek, cam al¬ 

mak ve teminat altında tutmak gibi çeşitli görevleri icra eden bir me¬ 
mur melekleri kadrosu bulundurmaktadır. Dahası onlann gü¬ 
nahkâr nefislere yaptığı muamele, mümin ve muttaki nefislere yap¬ 
tığı muameleden çok farklıdır. (Ayrıntı için bkz. Nisa: 97, En am: 93. 
Nahl: 28, Vakıa: 83-94) 

2) Ayet şunu da göstermektedir ki, insanın varlığına ölümden son¬ 
ra halel gelmez. Nefs yaşamaya devam eder. Kur an in kelimeleri ay¬ 
nı gerçeğe delâlet eder: “Ölüm meleği size bütünüyle vekil olacak." 

Çünkü bir şey yoksa vekâleten uhdeye alınamaz. Bir şeyin vekâleten 
uhdeye alınabilmiş olması için, müvekkilin elinde bir varlık arzet- 
mesi gerekir. 

3) Ayet aynı zamanda şunu da işaret etmektedir ki, ölüm meleği¬ 
nin vekâleten aldığı şey insanın biyolojik hayaü değil, canı “ben”, 
“biz” ve “siz" gibi kelimelerle ifade edilen egosudur. Bu ego dünyada¬ 
ki hayati faaliyeti esnasında ne tür bir şahsiyet geliştirmiş olursa ol¬ 
sun, bu özelliğinden hiçbir şey eksiltmeksizin ya da ona bir şey kat¬ 
maksızın öylece alınıp Rabbine döndürülür. Aym şahsiyete ahirette 
yeni bir doğuş, yeni bir cesed verilir. Mahkemeye çıkarılacak, hesaba 
çekilecek, ceza ve mükâfat alacak olan aynı şahsiyettir. 

22. Bu, Rabbine döndükten sonra O nun huzurunda hesap vere- 
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cek olan insan “ego"sunun, nefsin manzarasıdır. 

23. Yani. “Eğer, kendilerine hakikat gösterildikten sonra insanlara 
hidayet vermeyi murad etseydik, sizleri dünyadaki bu sıkı imtihana 
tabi tuttuktan sonra buraya getirmemiz gereksiz olurdu. Zira size 
böyle bir hidayeti peşin peşin verirdik. Fakat biz sîzler İçin başından 
beri farklı bir tasavvura sahiptik. Bizim muradımız, hakikati göz ve 

duyularınızdan gizleyip onun enfüs ve âfaktaki göstergelerini müşa¬ 
hede ettikten sonra aklınızla hakikati anlayıp anlamayacağınızı ; si¬ 
ze rasûller ve kitaplarımızla hakikati anlamanız için sağladığımız 
desteği değerlendirip değerlendirmeyeceğinizi; hakikati öğrendikten 
sonra nefsinize hâkim olup olamayacağınızı ve kendinizi şehvet ve 
arzularınızın esiri olmaktan kurtarıp da hakikata iman ederek ona 

uygun biçimde davranıp davranmayacağınızı sınamaktı. Siz bu sı¬ 
navı kaybettiniz. Şimdi aynı sınava tabi tutulmanız yararsız olacak¬ 
tır. Eğer ikinci bir sınava, burada görüp işittiğiniz herşeyi hatırladı¬ 
ğınız şartlarda tabi tutulursanız bu gerçek bir smav olmaz. Ve eğer, 
bundan önceki gibi size dünyada yeni bir hayat bahşedilse ve siz hiç¬ 
bir şey hatırlamasanız da hakikat size yeniden gizli tutulsa ve bu 
şartlarda yeniden sınava tabi tutulsanız, sonuç öncekinden hiç de 
farklı olmayacaktır." (Daha fazla açıklamalın bkz. Bakara: 210, 
En am: 7-8, 27-28, 158, Yunus: 19, Muminun: 99-100) 

24. Buradaki telmih, Adem'in yaradılışında Allah'ın şeytana hita¬ 
ben verdiği sözedir. Sâd Suresi nin 69-88. ayetlerinde bu olayın nasıl 
cereyan ettiği bütünüyle hikaye edilmektedir. Şeytan Adem'in önün¬ 
de secde etmeyi reddettiği ve insanlığı yoldan çıkarmak üzere kıya¬ 
mete kadar mühlet istediği zaman Allah şu cevabı vermişti: “İşte bu 
doğru ve ben doğruyu söylüyorum ki, cehennemi topyekün sen ve 
sana uyanlarla dolduracağım.” (Sad: 84-85) 

Bu ayette geçen "ecmaîn" (topyekün) kelimesi “bütün" insan ve 
cinlerin cehenneme tıkılacaklanna değil, şeytanlar ve ona uyan in¬ 
sanların “hep birden” cehenneme atılacaklarına delalet eder. 

25. Yani; “siz dünya hayatında o kadar zevk ve sefaya daldınız ki, 
bu günde Rabbinizle karşılaşacağınızı tamamen unuttunuz." 

26. Diğer deyimle onlar bâtıl inançlardan vazgeçmeye gururlarını 
zedeleyici bir şey gözüyle bakmazlar. Allah'ın vahiylerine inanıp ona 
kulluk ve itaati benimserler. Gururlan onlan hakikati kabul edip 
Rablerine itaat etmekten alıkoymaz. 
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16 Onların yanlan (gece namazına kalkmak için) yataklanndan uzak¬ 
laşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler27 ve kendilerine nzık olarak 

verdiklerimizden infak ederler.28 
17 Artık hiç bir nefis, yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere, 

kendileri için gözler aydınlığı olarak nelerin (sayısız nimetlerin) saklan¬ 

dığını bilmez.29 
18 Öyleyse, iman eden kimse, fasık30 olan gibi olur mu?31 Bunlar eşit 

olmazlar. 
19 îman eden ve salih amellerde bulunanlar ise, artık onlar için yap¬ 

tıklarınıza karşılık olmak üzere, bir ağırlanma konağı olarak barınma 
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cennetleri vardır.32 
20 Fasık olanlar içinse, artık onların da bannma yeri ateştir. Oradan 

her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler ve onlara: "Kendisini ya¬ 
lanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denir. 

21 Andolsun, biz onlara belki (küfürden İslam'a) dönerler diye o bü¬ 
yük (uhrevi) azabtan önce,33 yakın (dünyevi) azabtan da taddıracağız. 

AÇIKLAMA 

27. Yani, Onlar geceleri zevk ve sefa alemleri ile işret etmek yerine 
Rabb'lerine itaat ederler. Dünyaperestîer gibi günün yorgunluk, iş 
ve zahmetini üzerlerinden atmak için geceleri müzik ve dans partile¬ 
ri, içki ve işret meclisleri peşinde koşmazlar. Bunun yerine günleri¬ 
ni, iş ve görevlerinden fâriğ oldukları zaman kendilerini Rabblerine 
ibadete vakfederek, gecelerini O nu anarak, O nun korkusuyla ürpe- 
rerek ve tüm umutlarını O na hasrederek geçirirler." 

"Yataklannı terkedenler" ifadesi onlann bütün gece uyumadığı an¬ 
lamına değil, gecenin bir kısmım Allah'a ibadetle geçirdikleri anla- 
mınadır. 

28. Kök anlamı itibariyle "rızk", şer'i ve helâl emtiadır. Şer'i olma¬ 
yan haram emtia Allah tarafından hiçbir yerde "rızk" olarak anılmaz, 
şu halde ayetin anlamı şöyledir: “Onlar az ya da çok kendilerine ver¬ 
diğimiz temiz emtiadan harcarlar: israf etmezler ve kendi aşın har- 
camalannı karşılamak için helâl olmayan servete el uzatmazlar." 

29. Buhari, Müslim, Tirmizi ve imam Ahmed in Ebu Hüreyre'den 
farklı kanallarla rivayet ettikleri hadise göre Rasûlullah şöyle buyur¬ 
muştur: “Allah şöyle diyor: “Ben muttaki kullanm için hiçbir gözün 
görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin şahid olma¬ 
dığı şeyler hazırlamışımda." Aynı sözler küçük bir farkla Hz. Ebu Sa- 
id el-Hudri, Muğire bin Şube ve Sa'da es-Sâidi tarafından Rasûlulu- 
lah'tan rivayet edilmiş ve Müslim, Ahmed, İbn Cerir ve Tirmizi tara¬ 
fından senedi sahih addedilmiştir. 

30. Burada "mümin" (inanmak) ve "fasık" (günahkâr) iki zıt teriır 
olarak kullanılmaktadır. Mümin Allah'a: Rabbi, Bir ve Tek Ilâh'ı ola¬ 
rak inanan ve Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği yasaya 
itaat eden kimsedir. Buna mukabil fasık, fısk (itaatsizlik, isyan, başı- 
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bozukluk ve Allah'tan başkalarına itaat) tavrını benimseyenlerdir. 

31. Yani, “Onlar ne bu dünyada aynı düşünce ve yaşayış tarzına 
sahip olabilirler, ne de ahirette Allah tarafından aynı muameleyi gö¬ 
rürler." 

* 

32. Yani, “Cennetler, onlar için yalnızca zevk vasıtası olmakla kal¬ 
mayacak, içinde daima yaşayacakları menzilleri de olacaktır." 

33. "Daha büyük azab" ahi ret azabıdır; küfür ve isyanlarının sonu¬ 
cu olarak mücrimlerin tadacağı azap...” Daha hafif -dozda- azap” ise, 
insanın bu dünya hayatında yakınların ve sevgililerin ölümü, ciddi 
kazalar, kayıplar, başarısızlıklar... türünden ferdin uğradığı musi¬ 
betler ile fırtına, deprem, sel salgın hastalık, kıtlık, anarşi, savaşlar 
türünden yüzbinlerce insanın aym anda maruz kaldığı benzer bir¬ 
çok felâketlerdir. Bu felâketlerin gönderilmesiyle ilgili olarak zikre¬ 
dilen hikmet, insanların "azab-ı ekber" denen felakete karşı duyarlı 
olması ve sonuçta bu büyük azabı çağıran hayat tarzından vazgeç¬ 
mesidir. Diğer deyişle maksat şudur: Allah inşam tam bir sükûnet 
içinde yaşasm da, kendisi üzerinde, kendisine zarar verebilecek hiç¬ 
bir gücün bulunmadığı vehimine kapılmasın diye, tam bir emniyet 
hissi içinde yaşatmaz. Fakat Allah gerek ferdler, gerekse toplumlar 
üzerine gönderdiği hafif dozajlı azapların zamanlamasını öylesine 
ayarlar ki, bu, insanın çaresiz olduğu, kendi üzerinde kendi mülkü¬ 
nü yöneten bir Kadir-i Mutlak'ın bulunduğu hissini sürekli canlı tu¬ 
tar. Bu felâketler her ferde, topluluk ve topluma, kendi üzerlerinde 
kaderlerine hükmeden başka bir kudretin olduğunu hatırlatır. Her- 
şey insanın koyduğu yerde bırakılmaz. Gerçek kudret, Kadir-i Mut- 
lak'rn elindedir. Ondan insana bir musibet indiğinde ne suni bir 
yolla önüne içebilirsin onun, ne de bir cinni, ruhu, tanrıyı, tanrıça¬ 
yı, peygamberleri ya da veliyi seni kurtarması için yardıma çağırabi¬ 
lirsin; faydasızdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde bu musibetler yal¬ 
nızca birer felaket değil, inşam hakikat karşısında şuurlu kılmak ve 
onu vehimlerinden uzaklaştırmak için Allah ın gönderdiği uyanlar¬ 
dır. Eğer insan bunlardan ibret alıp da iman ve amelini bu dünyada 
düzeltirse Allah’ın ahiretteki daha büyük azabına düçar olmayacak¬ 
tır. 
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22 Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz 
çevirenden34 zalim kimdir? Gerçekten biz, suçlu-günahkârlardan inti¬ 
kam alıcılarız. 

23 Andolsun, biz Musa'ya kitabı vermiştik; böylece sen ona kavuş¬ 
maktan kuşku içinde olma.3° Biz onu lsrailoğullarına bir yol gösterici 

kılmıştık.36 

AÇIKLAMA 

34. "Rabbinin Ayetleri"; tüm ayet çeşitlerini içine alır. Kur an bu 
açıdan incelenirse bu ayetlerin aşağıda zikredildiği şekilde beş çeşit 

olduğu görülür. 
1) Yer ve göklerdeki her şeyde bulunan, bir bütün olarak kainat 

nizamında görülen ayetler. 
2) İnsanın kendi yaradılışında, fizyolojik yapı ve teşekkülünde gö¬ 

rülen ayetler. 
3) İnsanın sezgisinde, bilinçdışı ve bilinçaltında ve de manevî kav¬ 

rayış biçimlerinde bulunan ayetler. 
4) İnsanlık tarihinin sürekli tecrübesinde kendini gösteren ayet¬ 

ler. 
5) Ve tüm bunların ötesi ve üzerinde insanın yukarıda zikredilen 

ayetlerce işaret edilen hakikatleri akılla kavrayabilmesi için pey¬ 
gamberleri aracılığıyla ilettiği vahiyleri. 

Tüm bu ayetler ısrar ve açıklıkla şunu vurgulamaktadır: “Ey in¬ 
san, Allah yalnızca Bir-Tek İlâhtır. O'na kulluk ve itaat dışındaki ha¬ 
yat tarzları sizler için bâtıldır. Siz bu dünyada başıboş, başıbozuk ve 
sorumsuzca yaşayasınız diye bırakılıvermiş değilsiniz, aksine bura¬ 
daki hayatî faaliyetiniz sona erdikten sonra Rabbinizin huzuruna 
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çıkmak ve hesap vermeniz, görülecek hesap uyarınca da mükafat ve 
ceza görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla sîzleri başına buyruk bir hayat 
tarzından kurtarıp eğitmek için rasûl ve kitapları aracılığıyla gön¬ 
derdiği hidayeti (Kılavuzu) izlemeniz kendi menfaatiniz icabıdır.” İm¬ 
di, apaçıktır ki, sayısız ayetin ihtarıyla bu denli farklı kanallardan 
uyarılan; kendisine görmek için göz, işitmek için kulak, düşünmek 
için akıl verilen, fakat hâlâ tüm bu ayetlere gözünü, kendisine hakkı 
tavsiye edene kulağım kapayan, akimı yalnızca aptalca ve kör felse¬ 
feler üretmeye harcayan bir insan sadece lânetli ve zalim olabilir. 
Onun hakettiği yegâne şey, bu dünya imtihan döneminde son nefe¬ 
sini vermesinden sonra Allah'ın huzuruna çıkarak isyanına karşılık 
olarak alacağı cezadır. 

35. Hitap, açık şekilde Rasûlulllah a (s.a)dır. Ancak asıl muhatap¬ 
lar onun risaletinden ve kendisine ilahı kitabın vahyedildiğinden 
kuşku duyanlardır. Buradan itibaren konu, surenin başlangıcın¬ 
dan sözkonusu edilen aynı temaya dönmektedir, (bkz. 2. 3. ayetler) 
Mekke kâfirleri şöyle diyorlardı: “Muhammed'e Allah'tan kitap falan 
gelmedi. Kendisi uydurdu onu. Fakat o, Allah tarafından indirildiği¬ 
ni söylüyor.” Buna verilen cevabın ilki başlangıç ayetlerinde geçmiş¬ 
ti. Bu ise ikinci cevaptır. Bu maksatla ilkin şu söylenmektedir: “Ey 
Rasûl! Bu cahiller sana bir kitabın indirilmiş olmasını imkânsız sa¬ 
yıyorlar ve başka herkesin de tümüyle reddetmese bile, hiç değilse 
hakkında şüphe beslemesini istiyorlar. Şu var ki, Allah tan bir kula 
bir kitap vahyedilmesi ne bir kurgu, ne de insanlık tarihinde ilk defa 
bugün vuku bulmuş, yepyeni bir olaydır. Bundan önce nice peygam¬ 
berlere bu kitaplardan indirdik. Musa Aleyhisselam'a gönderilen ki¬ 
tap bunlar içinde en çok bilineni. Dolayısıyla bunda tuhaf, garipse- 
necek bir şey yoktur ki insanların aklında şüphe uyandırsın!” 

36. Yani, “Bu kitap Israiloğullan için bir hidayet kılınmıştı ve aym 
şekilde bu kitap da sizlere hidayet etsin diye gönderilmektedir.” 3. 
ayette açıklığa lcavuştuğu gibi, bu ayetin tam anlamı tarihi arka plân 
gözönüne alınmaksızın anlaşılamaz. Tarih şahittir ve Mekke kâfirle¬ 
ri de biliyordu ki, îsrailoğullan Mısır'da asırlarca sefil bir hayat yaşa¬ 
mıştı. Böyle bir durumda Allah, kendi aralarından Musa Aleyhis- 
selâm'ı çıkardı ve onlan kölelikten kurtardı. Sonra onlara kitap gön¬ 
derdi ki, bu baskı görmüş, sömürge olmuş halk bir kılavuz edinsin 
ve dünyanın önde gelen kavmi olsun. Bu tarihi arka plânı hatırlatır- 
casına Araplar'a şu söylenmektedir: “Tıpkı lsrailoğullan'na hidayet 
için sözkonusu kitabın gönderilmesi gibi, sizin hidayetiniz için de bu 
kitap gönderilmektedir." 
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24 Ve onlann içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola ile- 
tip-yönelten önderler kıldık;37 onlar bizim ayetlerimize kesin-bi İğiyle 
inanıyorlardı. 

25 Hiç şüphe yok, senin Rabbin, ihtilafa düştükleri şeyler38 konusun¬ 
da kıyamet günü aralarında 'hükmünü verip ayıracaktır'. 

26 Yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları nice kuşaklan kendilerin¬ 
den evvel, yıkıma uğratmış olmamız, hâlâ onları doğru yola iletip-yö- 
neltmçdi mi?39 Hiç şüphe yok, bunda ayetler vardır; yine de işitmiyorlar 
mı? 

27 Görmüyorlar mı; biz, suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekin 
bitiriyoruz; ondan hayvanlan da, kendileri de yemektedü? Yine de gör¬ 
müyorlar mı?40 

28 Derler ki: "Eğer doğru söyleyenler iseniz,41 şu fetih ne zaman¬ 
mış?" 

29 De ki: "Fetih günii, küfre sapmakta olanlara (o gün) inanmalan bir 
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yarar sağlamaz ve onlara bir süre de tanınmaz."42 
30 Öyleyse, sen onlardan yüz çevir ve bekleyedur; gerçekten onlar da 

beklemektedirler. 

AÇIKLAMA 

37. Yani, “Israiloğullan'nın bu Kitab ile katettiği terakki ve ulaştığı 
yücelik basit anlamda kendilerine bir kitabın gönderilmesiyle ilgili 
değildi sadece. Kitap, boyunlarına asabilecekleri ve böylece onun 
uğurlu ve koruyucu etkisi altında izzet basamaklarını çıkmaya baş¬ 
layabilecekleri bir tılsım değildi. Elde ettikleri izzet ve şeref Allah'ın 
vahiylerine olan sarsılmaz inançlarının ve İlâhi emirleri izlemekte 
gösterdikleri sabır ve kararlılığın bir sonucu idi. lsrailoğullan'mn 
kendi aralarında dahi önderlik, yalnızca, Allah ın Kitabı na gerçek¬ 
ten inananlara, dünyevî kazanç ve zevklerin iştihasıyla akıllan çe- 
linmeyenlere nasib olmuştu. Hakikata bağlıbk duygulanyla her teh¬ 
likeye göğüs gerdiklerinde, her türlü kayıp ve eziyete tahammül gös¬ 
terdiklerinde ve bizzat kendi şehvetlerinden, hak inanca muhalif 
düşmanlara kadar bütün şer güçlere karşı sonuna kadar direndik¬ 
lerinde, evet yalnızca böyle davrandıkları zaman dünyanın önderleri 
oldular. Maksat, Arabistan kâfirlerini, nasıl Allah'ın Kitabı nın gelişi 
îsrailoğullan'nm kaderini belirlediyse, bu kitabm da onların kader¬ 
lerini aynı şekilde belirleyeceği yolunda uyarmaktır. İmdi, sadece bu 
kitaba inanan ve bu kitapta ortaya konan gerçeği sabır ve kararlılık¬ 
la izleyen kimseler önder olacaktır. Ondan yüz çevirenlerin akibeti 
helâk olmak ve gazaba uğramaktır. 

38. Buradaki telmih, Israiloğulan'nın itikad ve inançtan yoksun 
kalıp, muttaki liderlerine itaatten vazgeçmeleri ve dünyaya tapmaya 
başlamalarından sonra içine düştükleri aynlık ve ihtilaflarıdır. Bu¬ 
nun bir sonucu apaçık ortadadır ve cümle alemin gözü önündedir, 
işte durmadan zillet, rezalet ve bedbahtlığa maruz kalmaktalar. Di¬ 
ğer sonucu bu dünya sakinlerine malum değil henüz. Bu sonuç ceza 
günü ortaya çıkacak çünkü... 

39. Yani, “Onlar şu durmadan vuku bulan olaylardan hiç ders al¬ 
mıyorlar mı da, peygamber gönderilmiş bir kavmin, o peygambere 
karşı aldıkları tavırla doğrudan alâkalı olduğunu kavramıyorlar? 
Peygamberini reddeden kavmin helâki kaçınılmaz oldu hep! Yalnız¬ 
ca onlara inananlar kurtuldu. İnanmayanlar daima ikaz edilegeîdi- 
ler.” 

40. Ayetin bağlamına dikkat edildiğinde bunun Kur an da genel¬ 
likle zıkredildiği gibi ölümden sonraki dirilişe bir delil olsun diye üeri 
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sürülmediği açıkça görülür. Burada vurgulanmak istenen şey fark¬ 
lıdır ve aslında şu temaya ince bir telmih sözkonusudur. Tıpkı çorak 
araziye bakan birinin buranın hiçbir zaman çiçeklenip canlanacağı¬ 
na ihtimal vermemesi ve fakat Allah'ın gönderdiği tek bir sağnak 
yağmurun arazinin rengini tamamen değiştirivermesi gibi. Islâm'ın 
mesajı da aynı şekildedir. İnsanlar sanır ki o kendine hiç yer edine- 
meyecek, fakat Allah'ın kudreti ve lütfunun tek bir tecellisi öylesine 
fetihlere yolaçacaktır ki, insanlar bu terakki karşısında afallayıp ka¬ 
lacaklardır. 

41. Yani, “Sen diyorsun ki Allah'ın fethi eninde sonunda sizi kuşa¬ 
tacak ve seni inkâr edenler Allah'ın gazabına uğrayacaklar. Peki 
söyle o halde, ne zaman olacak bu iş? Seninle bizim aramızda verile¬ 
cek hüküm ne zaman?” 

42. Yani, “Bu konuda sabırsızlık göstermeniz ve huzursuzluk his¬ 
setmeniz için bir neden yok. Allah'ın azabı üzerinize geldiğinde en¬ 
gellemek için hiç vaktiniz olmayacak nasılsa. Siz en iyisi azap gelme¬ 
den önce vaktinizi değerlendirmeye bakın. Eğer azaba, sadece bu¬ 
run buruna geldiğinizde inanacaksanız, evet sizin için çok geç ola¬ 
cak.” 

SECDE SURESİNİN SONU 
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• 

AHZAB SURESİ 
GİRİŞ 

Adı: Sure el-Ahzab adını 20. ayetten alır. 
Nüzul Zamanı: Sure üç önemli olayı ele alır: H.5. yılın. Şevval ayın¬ 

da meydana gelen Hendek Savaşı (Ahzab: Hizipler); H.5 yılının Zil- 
Kade ayında yapılan Beni Kurayza gazvesi ve yine H.5. yılının Zil-Ka- 
de ayında meydana gelen Peygamberimizin (s. a) Zeynep ile evlenme¬ 
si olayı. Bu tarihi olaylar, bu surenin nüzul tarihini bildirmekte¬ 
dir. 

Tarihsel Arka-plan: Hz. Peygamber in (s.a) tayin ettiği okçuların 
hatası yüzünden Islâm ordusunun Uhud'daki geri çekilişi (H.3), 
Arap putperestlerin, Yahudilerin ve münafıkların moralini o denli 
yükseltmişti ki, en sonunda İslam'ı ve Müslümanları tamamen orta¬ 
dan kaldıracakları ümidine kapılmaya başladılar. Onların bu moral 
yüksekliği, Uhud'dan bir yıl sonra meydana gelen olaylardan da an¬ 
laşılabilir. Henüz iki ay geçmişti ki, Necd'den Beni Esad kabilesi Me¬ 
dine üzerine sefer hazırlıklarına başladı. Bunun üzerine Hz. Pey¬ 
gamber (s.a), onlar üzerine Ebu Seleme kumandasında küçük bir or¬ 
du göndermek zorunda kaldı. H.4. yılın sefer ayında Adel ve Kare ka¬ 
bilelerinden bazı adamlar, Peygamber den (s.a) kendilerine Islâm'ı 
öğretecek kimseler göndermesini istediler. Bu amaçla sahabeden al¬ 
tı kişi onlarla birlikte gönderildi. Fakat Raci'ye (Râbiğ ve Cidde ara¬ 
sında bir yer) ulaştıklarında Hudayl'ı onlann üzerine gönderdiler. O 
da sahabeden dördünü öldürdü, diğer ikisini de (Hz. Hubeyb bin 
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'Adiy ve Hz. Zeyd bin ed-Desihne) Mekke'ye götürüp düşmana sattı. 
Yine Safer ayı içinde Beni Amir den bir kabile reisinin isteği üzerine 
Hz. Peygamber (s.a) Ensar’nn gençlerinden oluşan 40 kişilik (bazıla¬ 
rına göre 70) bir tebliğci grubu da Necd'e gönderdi. Fakat onlar da 
kandırılmışlardı. Beni Süleym kabilesinin Useyye, Ri'l ve Zekvân 
kollarından bir grup adam onlan Bi r Mauna'da aniden sanp katlet¬ 
tiler. O sırada Medine'deki Yahudi kabilesi Beni Nadir cesaret alarak 
anlaşmalara ihanet etmeye devam ediyordu. O denli ki. H.4. yılın 
Rabi'ul- Evvel ayında Peygambere (s.a) bizzat bir suikast girişimin¬ 
de bulundular. H.4. yılın Cemaziyel-Evvel ayında Beni Gatafan ka¬ 
bilelerinden Beni Sa lebe ve Beni Muharib, Medine'ye saldırı hazır¬ 
lıklarına giriştiler ve Hz. Peygamber (s.a) onlan cezalandırmaya git¬ 
mek zorunda kaldı. Yani, Uhud'daki yenilgiden sonra Müslümanlar, 
yedi veya sekiz ay boyunca sürekli geri tepen bir durum içinde yaşa¬ 
dılar. Bununla birlikte Hz. Peygamber in (s.a) hikmeti ve kararlılığı 
ve sahabenin büyüklerinin fedakârlık ruhu, bu ters şartlan kısa bir 
süre içinde değiştirdi. Araplann uyguladığı ekonomik boykot, Medi- 
nelilerin hayatını zorlaştınyordu. Medine çevresindeki bütün müş¬ 
rik kabileler isyan ediyorlardı. Medine içinde de Yahudiler ve müna¬ 
fıklar fitne çıkanyorlardı. Fakat bir avuç samimi Müslümanın, Hz. 
Peygamberin (s.a) önderliğinde ardı ardına aldığı önlemler, Arabis¬ 
tan'da Islâm'ın gücünü tekrar eski haline getirmekle kalmadı, aynı 
zamanda bu gücü artırdı. 

Hendek Savaş’ından Hemen Önceki Gazveler 
Böyle bir girişim Uhud Savaş'ından hemen sonra yeralmıştı. Sa¬ 

vaşın hemen ertesi günü, Müslümanların büyük çoğunluğunun ya¬ 
ralandığı, hemen hemen her evin bir şehid vermesi nedeniyle üzüntü 
içinde bulunduğu ve Hz. Peygamber in (s.a) hem yaralı, hem de am¬ 
casının şehadeti nedeniyle üzgün olduğu sırada. Peygamber (s.a), 
samimi Islâm erlerini, putperestlerin Medine'ye geri dönüp saldır¬ 
mamaları için takibe çağırdı. Hz. Peygamber in (s.a) bu tahmini ta¬ 
mamen doğruydu. O, Kureyşlilerin kazandıkları zaferin avantajını 
kullanmadan geri çekilmiş olmalanna rağmen, konakladıklarında 
bu akılsızlıklarından pişman olacaklarını ve yolculuk sırasında me¬ 
seleyi soğukkanlılıkla ele alıp tekrar Medine'ye saldıracaklarını bili¬ 
yordu. Bunun üzerine Kureyş ordusunun peşinden gitmeye karar 
verdi ve hemen Müslümanlardan 630 kişi gönüllü olarak ona kaül- 
dılar. Mekke yolu üzerindeki Hamra- El-Esed'e varıp orada üç gün 
boyunca konakladıklarında Hz. Peygamber (s.a) dost bir gayri- müs- 
Iimden Ebu Süfyan'ın 2978 kişilik bir ordu ile Medine'ye 36 mil 
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uzaklıkta olan Ravhada kaldığını öğrendi. Kureyş ordusu yaptığı 
hatadan pişman olmuştu ve Medine'ye tekrar saldın planlan yapı¬ 
yordu. Fakat Peygamber in (s.a) bir ordu ile peşlerinden geldiğini 
duyduklannda cesaretlerini yitirdiler ve bu planlanndan vazgeçti¬ 
ler. Bu hareketle sadece Kureyşliler safdışı bırakılmakla kalmamış, 
aynı zamanda Medine çevresinde yaşayan diğer düşmanlar da, 
Müslümanlann, kararlı, bilgili ve tecrübeli bir şahıs tarafından yö¬ 
netildiğinin ve Müslümanlann onun emriyle her an onlann güven¬ 
liklerini sarsmaya hazır olduklarının farkına varmışlardı. (Ayrıntılar 
için bkz. Ali İmran Suresi giriş bölümü ve an: 122) 

Daha sonra Beni Esed, Medine'ye sefer hazırlıklanna girişir giriş¬ 
mez, Hz. Peygamber in (s.a) gizli ajanlan hemen onlann bu niyeti 
hakkında ona bilgi ulaştırdılar. Böylece Beni Esed henüz Medine'ye 
saldıracak gücü toplayamadan Hz. Peygamber (s.a), onları bastır¬ 
mak üzere Ebu Seleme (Hz. Seleme'nin ilk hocası) kumandasında 
150 kişilik bir ordu gönderdi. Müslüman ordusu. Beni Esed ı ansızın 
bastırdı. Beni Esed bu şaşkınlıkla tüm mallannı Müslümanlann eli¬ 
ne geçecek şekilde geride bırakarak kaçtı. 

Bundan sonra sıra Beni Nadir kabilesine gelmişti. Onlann Pey¬ 
gambere (s.a) suikast düzenledikleri ve bu sırrın ortaya çıktığı gün, 
Hz. Peygamber (s.a) onlara on gün içinde Medine'yi terk etmelerini 
söyledi ve bu sürenin sonunda hâlâ gitmeyenlerin öldürüleceğini 
bildirdi.Münafıklann lideri Abdullah bin Ubeyy onlara bu teklifi ka¬ 
bul etmemelerini ve Medine'den aynlmamalannı söyledi. Hatta on¬ 
lara 2000 kişi ile yardım edeceğine dair söz verdi ve Necd'den Beni 
Gatafan'm da yardımlanna geleceğini temin etti. Bunun üzerine Be¬ 
ni Nadir, Hz. Peygamber e ne yaparsa yapsm Medine'den çıkmaya¬ 
caklarına dair haber gönderdi. 

On günlük süre sona erer ermez, Hz. Peygamber (s.a) Beni Nadiri 
kuşatma altına aldı, fakat hiçkimse onlan kurtarmaya gelmedi/En 
sonunda Beni Nadir'liler, üç kişiye bir deve olmak üzere istedikleri 
kadar mal yükleyip, diğer mallarını geride bırakmak ve böylece Me¬ 
dine'den aynlmak şartıyla teslim oldular. 

Böylece Beni Nadir in bütün evleri, bahçeleri ve diğer mallan 
Müslümanlann eline geçti ve bu hain kabile Hayber, Vad il-Kur'a ve 
Suriye'ye dağılarak yerleşti. 

Daha sonra Peygamber (s.a) dikkatini, Medine'ye bir saldın hazır¬ 
lığı içinde olan Beni Gatafan'a çevirdi. 400 Müslümanı yanına alıp 
onlara Zat-ür-Rika'da baskın yaptı. Gatafanlılar o denli şaşırmışlar¬ 
dı ki hiç savaşmaksızm evlerini bıraktılar ve dağlara sığındılar. 

Bundan sonra, H.4. yılın Şaban ayında Hz. Peygamber (s.a), Ebu 
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Süfyan’la savaşmak üzere Bedir e gitti. Uhud Savaşı rım sonunda 
Ebu Süfyan Müslümanlara ve Hz. Peygamber e (s.a) şöyle meydan 
okumuştu: “Sizinle bir yıl sonra tekrar Bedir de karşılaşalım. ” Ce 
vap olarak Peygamber (s.a) sahabeden birine şöyle söylemesini em¬ 
retmişti: ‘Tamam, bu teklifinizi kabul ediyoruz.” Bu nedenle karar¬ 
laştırılan vakitte Peygamber (s.a) 1500 kişilik Müslüman ordusuyla 
Bedir’e gitti. Diğer taraftan Ebu Süfyan 2000 kişilik bir orduyla Mek¬ 
ke'den yola çıktı. Fakat Merr'ez-Zehran'dan (şimdiki Vad-i Fatıma) 
öteye ilerleme cesaretini gösteremedi. Hz. Peygamber (s.a) sekiz gün 
boyunca Bedir de Ebu Süfyan'ın ordusunu bekledi. Bu sırada 
Müslümanlar bir ticaret kervanı ile çok kârlı alışverişler yaptılar.Bu 
olay, Uhud'da kaybedilen güçlülük imajını Müslümanlara tekrar 
kazandırdı. Aynı zamanda bütün Arabistan’ın, Kureyş in artık tek 
başına Hz. Muhammad'i (s.a) durdurmaya güç yetiremeyeceğini far- 
ketmesini sağladı. (Aynca bkz. Al-i İmran an: 124) 

Müslümanların bu güçlü itiban başka bir olayla daha da destek¬ 
lenmiş oldu. Dumat'ül-Cendel (Şimdiki Yauf), Suriye-Arabistan sı¬ 
nırında önemli bir merkezdi. Güneyde Irak ile Kuzeyde Suriye ve Mı¬ 
sır arasında ticaret yapan Arap kervanları, oradan geçtiklerinde yer¬ 
liler tarafından soyulup yağmalanıyorlardı. H.5. yılın Rebi-ül-Evvel 
ayında, Hz Peygamber 1000 kişilik bir ordu ile bizzat onlan cezalan¬ 
dırmaya gitti. Dumet-ül-Cendeliler ona karşı çıkıp savaşma cesareti 
gösteremediler ve orayı terkedip kaçtılar. Bu, bütün Kuzey Arabis¬ 
tan’ın , Islâm'ın gücünden korkmaya başlamasına neden oldu ve ka¬ 
bileler Medine’de doğan bu büyük gücün dehşet verici olduğunu ve 
artık bir veya iki kabile tarafından durdurulamayacağını farketti- 
ler. 

Hendek Savaşı 
Hendek Savaşı meydana geldiğinde şartlar böyleydi. Aslında bu 

savaş, Medine'de doğan yeni gücü ortadan kaldırmak isteyen birçok 
Arap kabilesinin ortak bir saldırışıydı. Savaş, Medine den çıkanldık- 
tan sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir Yahudileri tarafından teşvik 
edilmiştir. Beni Nadir Yahudileri Kureyş, Gatafan, Hudayl ve daha 
birçok kabileyi dolaşarak onlara tüm güçlerini birleştirip hep birden 
Medine’ye saldırmayı teklif etmişlerdi. Böylece H.5. yılın Şevval ayın¬ 
da, Arap kabilelerinden oluşan büyük bir ordu, Medine üzerine yü¬ 
rüdü. Kuzeyden, Medine’den sürüldükten sonra Hayber ve Va'dil- 
Kura’ya yerleşen Beni Nadir ve Beni Kaynuka Yahudileri geliyordu. 
Doğudan Gatafan kabileleri -Beni Süleym, Fezare, Mürre, Aşça, 
Sa’d, Esed, vs- Güneyden ise müttefikleri ile birlikte Kureyşliler geli- 
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ordu. 

Eğer bu ani bir saldın olsa sonu felaket olabilirdi. Fakat Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) Medine’de bundan habersiz değildi. Onun her kabilede 

düşmanın hareketlerini hemen kendisine haber veren adamlan ve 
İslâmî hareketin sempatizan]an vardı. (1) Düşman şehre ulaşmadan 
önce Müslümanlar altı gün içinde Medine’nin kuzey-batısma bir 
hendek kazmışlar ve Sel Dağı’nı arkalanna alarak hendeği 3000 ki¬ 
şilik bir ordu ile korumaya hazır hale gelmişlerdi. Medine'nin güne¬ 
yinde birçok bahçeler vardı (bugün de hâlâ vardır.) ve o taraftan sal¬ 
dın olamazdı. Doğuda ise büyük bir ordunun geçmesini imkansız kı¬ 
lan kayalıklar vardı. Güney-batı tarafı için de aynı şey söz konusuy¬ 
du. Bu nedenle sadece Uhud'un doğu ve batısından saldın yapılabi¬ 

lirdi ve Hz Peygamber (s.a) buralan da bir hendek kazdırarak emni¬ 
yete almıştı. Kafirler Medine’nin dışında bir hendekle karşılaşacak- 
lanndan habersizdiler. Böyle bir savunma stratejisi Araplara yaban¬ 

cıydı. Bu nedenle hazırlanmadıklan halde kış mevsiminde uzun bir 
kuşatmaya katlanmak zorundaydılar. 

Bundan sonra kâfirlere sadece bir seçenek kalıyordu:Şehrin gü¬ 
ney doğusunda oturan Yahudi kabilesi Beni Kurayza'yı ihanet ve is¬ 
yana teşvik etmek. Müslümanlar. Yahudilerle şehre bir saldın oldu¬ 
ğunda onu birlikte savunacaklarına dair bir anlaşma yaptıklan için 

o tarafta hiçbir önlem almamışlar, hatta ailelerini güney-doğudaki 
korunmalı evlere yerleştirmişlerdi. Saldırganlar İslam savunmasın¬ 
daki bu zayıflığın farkına vardılar. Beni Nadirin lideri Huyay bin Ah- 

tab'ı anlaşmayı bozup savaşa katılmaları için Beni Kurayza ile ko¬ 
nuşmaya gönderdiler. Başlangıçta Beni Kurayzalılar bu teklifi kabul 
etmediler ve anlaşmaya tamamen sadık kalıp hiçbir şekilde ona iha¬ 

net etmeyen Muhammad' le (s.a) anlaşma halinde olduklarını söyle¬ 
diler. Fakat Ibn Ahtab onlara: “Bakın, ona karşı bütün Arabistan’ın 
gücünü birleştirdim. Bu ona bir son vermek için mükemmel bir fır¬ 
sat. Eğer bu fırsatı kaçırırsanız bir daha böylesi elinize geçmez." de¬ 

yince İslâm düşmanı, Yahudi kafası bütün ahlâkî sorumlulukları 
unuttu ve Beni Kurayzalılar anlaşmayı bozmaya ikna oldular. 

Hz. Peygamber (s.a) bununla ilgili haberleri aldı. Bunun üzerine 
Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa’d ibn Ubade, Sa'd ibn Muaz, Abdullah 

bin Revaha ve Havvat bin Cübeyr i gerçeği araştırmak üzere gönder- 

1. Bu, ideolojik bir hareketin, sadece kendi kabile ve milletlerindeki bireylere daya¬ 
nan milliyetçi yığınlardan ne kadar üstün olduğunu gösteren önemli bir faktör¬ 
dür. ideolojik bir hareket her yönde gelişir ve milliyetçi yığınlar içinden bile taraf¬ 
tar bulabilir. 
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di. Onlara eğer Beni Kurayza’nın hâlâ anlaşmaya bağlı olduğunu 
tespit ederlerse, gelip gerçeği bütün Islâm ordusu önünde açıkça 
söylemelerini, yok eğer onlann anlaşmaya ihanet ettiklerini tespit 
ederlerse, Müslümanların moralinin bozulmaması için gerçeği sa¬ 
dece kendisine söylemelerini emretti. Oraya vardıklarında sahabîler 

Beni Kurayzalılan ihanete dalmış buldular. Onlar sahabîlere açıkça 
şöyle dediler: “Bizimle Muhammed arasında ne anlaşma, ne de bir 
sözleşme vardı.” Bunun üzerine sahabîler Peygamber in (s.a) yanma 
döndüler ve “Adel ve Kare” dediler. Yani “Kurayzalılar, Adel ve Ka- 
re'nin Reci de Islâm tebliğcilerine yaptıklarını yaptılar.” dediler. 

Bu haber Müslümanlar arsında yayıldı ve büyük bir dehşete ne¬ 
den oldu, çünkü her karaftan sarılmışlardı ve şehirleri hiçbir savun¬ 
ma önlemi almadıkları, hatta ailelerini korunmak üzere gönderdik¬ 
leri taraftan tehdit ediliyordu. Bu münafıkların cesaretini ve faaliye¬ 
tini artırdı ve Müslümanların moralini yıkmak için psikolojik saldırı¬ 
ya geçtiler. Birisi şöyle diyordu: “Ne garip ! Bize Sezar'ın ve Kisra'nın 
topraklarını ele geçireceğimiz söyleniyor, oysa burada hiç birimiz 
kaçıp kendini kurtaracak halde bile değil." Başka birisi de Hen¬ 

dek'teki görev yerini bırakıp tehlikede olan kendi evini savunmaya 
gitmek için izin istiyordu. Bir başkası da gizlice şöyle bir propaganda 
yapıyordu: “Saldırganlarla meselenizi kendiniz halledin ve Muham- 

med'i onlara teslim edin." Bu, kalbinde ufak bir parça da olsa nifak 
taşıyan herkesin kendini eleverdiği çok kritik bir andı. Sadece hakikî 
ve samimi Müslümanlar bağlılık ve fedakârlıklarında sebat edip da¬ 
yandılar. 

Bu kritik anda Hz. Peygamber (s.a) Beni Gatafan ile barış görüş¬ 
meleri yapü ve savaştan çekilmelerine karşılık onlara Medine hurma 
hasadının üçte birini kabul ettirmeye çalıştı. Fakat Ensann ileri ge¬ 
lenlerinden Sa'd bin Ubade ve Sa'd bin Muaz'a banş şartlan ile ilgili 
fikirlerini sorduğunda onlar şöyle dediler: “Ey Allah'ın Rasulü ! Bu 

senin fikrin mi. yoksa Allah'ın emri mi? Yoksa bu teklifi sadece bizi 
düşmandan korumak için mi yapıyorsunuz?" Hz. Peygamber (s.a) 

şu cevabı verdi: “Bunu sadece sizi kurtarmak için teklif ediyorum. 
Bütün Arabistan'ın size karşı ortak bir cephe oluşturduğunu görü¬ 
yorum. Bu nedenle düşmanı bölmek istiyorum.” Bunu üzerine iki 
sahabe şöyle dediler: “Efendimiz, eğer bunu bizim için yapıyorsanız, 

hemen unutun. Bu kabilelere, müşrik olduğumuz dönemlerde ha¬ 
raç vererek boyun eğmedik. Şimdi Allah ve Rasulüne iman ile şeref¬ 
lendiğimiz halde, bu rezilliğe boyun mu eğeceğiz ? Allah aramızda 

hüküm verinceye dek kılıç aramızda hakem olacaktır." Bu sözlerin 
ardından henüz imzalanmamış olan anlaşma metnini yırttılar. 
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O sırada Gatafan kabilesinin Asça koluna mensup olan Nuaym 
bin Mesud Müslüman olmuş, Hz. Peygamber in (s.a) huzuruna gelip 
şöyle demişti: “Benim Müslüman olduğumu henüz kimse bilmiyor. 
Sana dilediğin şekilde hizmette bulunabilirim.” Buna karşılık Pey¬ 
gamber (s.a): “Git ve düşman arasına aynlık tohumlan saç."f 1' dedi. 
Bunun üzerine Nuaym dost olduğu Kurayzalılara gitti ve şöyle dedi: 

“Kureyşliler ve Gatafanhlar kuşatmadan sıkılabilir ve bırakıp gidebi¬ 
lirler ve hiçbir kayıplan olmaz, oysa siz burada Müslümanlarla bir¬ 
likte yaşamak zorundasınız. Eğer böyle olursa, durumunuzun nasıl 
olacağını bir düşünün. Dışandan kuşatanlar size bazı önemli şahıs¬ 
lan rehin vermedikçe düşmanla işbirliği yapmamanızı tavsiye ede¬ 
rim.” Bu, Beni Kurayzalılar üzerinde istenen etkiyi yaptı ve kuşatma 

için birleşmiş olan kabilelerden rehine istemeye karar verdiler. Nu¬ 
aym daha sonra Kureyş ve Gatafan liderlerine gidip: “Beni Kurayza- 
hlar, gevşek ve kararsız görünüyorlar. Belki de sizden bazı rehineler 
isterler ve Muhammed le (s.a) aralarını düzeltmek için bu rehineleri 
ona teslim ederler. Bu nedenle onlarla olan ilişkilerinizde çok dik¬ 
katli ve ihtiyatlı olun." dedi. Bu, kuşatma için birleşen cephenin Be¬ 
ni Kurayzalılardan şüphelenmesine neden oldu ve onlara şöyle bir 
mesaj gönderdiler: “Bu uzun kuşatmadan bıktık, artık karşılıklı bir 

çarpışma olsun . Bu nedenle her iki taraftan ortak bir saldın yapa¬ 
lım.” Beni Kurayzalılar da şu cevabı verdiler: “Bize ileri gelen önemli 
adamlannızdan rehineler vermedikçe savaşa katılamayız.” Kureyş 
ve Gatafan kabileleri Nuaym'ın söylediğinin doğru olduğuna kani ol¬ 
dular. Rehine göndermeyi reddettiler. Diğer taraftan Beni Kurayzalı- 

lar da Nuaym’ın kendilerine iyi bir tavsiyede bulunduğu inancına 
vardılar. Yani uygulanan strateji işe yaramış, düşmanı bölmüştü. 

Kuşatma 25 günden fazla sürdü. Mevsim kıştı. Yiyecek, içecek ve 
hayvan yemi stoku gün geçtikçe azalıyor ve taraflar arasındaki ayn- 
lık kuşatıcıların moralleri üzerinde büyük bir baskı yaratıyordu. O 
sırada bir gece aniden gökgürültüsû ve şimşekle beraber bir rüzgar 
fırtınası çıktı. Soğuk ve karanlığa bir de bu eklenmişti. Rüzgâr çadır¬ 

ları yerinden söküyor ve düşmanı rahatsız ediyordu. Tabiatları icabı 
bu kadar şiddete dayanamazlardı. Bu nedenle henüz sabah olma¬ 
dan savaş alanını terkedip evlerine döndüler. Müslümanlar sabah¬ 
leyin uyandıklarında, savaş alanında bir tek düşman askerinin bile 

kalmadığını gördüler. Savaş alanını tamamen boş bulan Hz. pey¬ 
gamber (s.a) şöyle dedi: “Kureyş bundan sonra size hiçbir zaman sai¬ 
ri ıramayacak şimdi sıra sizde.” Bu, durumu çok doğru değerlendiren 

(1) Bu olay sırasında Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştu: “Savaşta hile caizdir." 



380 TEFHtMU'L KUR'AN 33 /Ahzab Suresi 

bir sözdü. Sadece Kureyşliler değil, diğer bütün düşman kabileler de 
İslâm'a karşı son saldırılarım yapmışlar ve başaramamışlardı. Artık 
Medine'yi işgal etmeyi düşünemezlerdi bile, şimdi saldın sırası 

Müslümanlardaydı. 

Beni Kurayza Gavzesi 
Hz. Peygamber (s.a) Hendek ten döndüğünde, öğlen vakti Cebrail 

(a.s) geldi ve Müslümanlann silahlannı bırakmayıp Beni Kurayza 
sorununu da halletmelerini söyleyen ilahi emri getirdi. Bu emri alan 
Peygamber (s.a) şöyle dedi: “İtaatinde sabit olan hiçkimse Beni Ku¬ 
rayza topraklanna vanncaya dek ikindi namazını kılmasın.” Bun¬ 
dan hemen sonra Hz. Peygamber (s.a) Hz. Ali (r.a) kumandasında 

küçük bir bölüğü öncü kol olarak Beni Kurayza'ya gönderdi. Öncü 
kol oraya ulaştığında, Yahudiler çatılara çıkıp Peygamber (s.a) ve 
Müslümanlar hakkında iyi sözler söylemeye başladılar, fakat yap¬ 

tıkları hareketler onlan ihanetlerinin kötü akibetinden kurtarama¬ 
dı. Onlar, savaşın en kritik anında anlaşmaya ihanet etmişler , düş¬ 
manla işbirliği yapmışlar ve bütün Medinelileri tehlikeye atmışlardı. 

Beni Kurayzalılar Hz. Ali'yi (r.a) öncü birliği sandılar. Fakat Hz. Pey¬ 
gamberle (s.a) birlikte bütün Islâm ordusu gelip etraflarım kuşatın¬ 
ca büyük bir dehşete kapıldılar. Bu kuşatmaya iki veya üç haftadan 
fazla dayanamadılar. En sonunda haklarında Evs'in lideri Sa'd ibn 
Muaz'ın (r.a) hüküm vermesi şartıyla teslim oldular. Hakim olarak 
Sa'd ibn Muaz ı (r.a) seçmişlerdi, çünkü Islâm-öncesi dönemde Evs 
ve Kurayza müttefikti ve bu eski bağların, daha önce Beni Kaynuka 
ve Beni Nadir Yahudilerinde olduğu gibi, kendilerinin Medine’yi ter- 
ketmelerini sağlayacağını umuyorlardı. Evs kabilesi mensuplan da 

Şad ın (r.a) eski müttefikleri olan Kurayzalılara yumuşak davran¬ 
masını istiyorlardı. Fakat Hz. Sa'd (r.a), daha önce Medine'den aynl- 
malanna izin verilen Yahudi kabilelerinin, Medine çevresindeki di¬ 
ğer kabileleri nasıl savaşa teşvik ettiklerini ve nasıl Müslümanlara 
karşı on-oniki bin kişilik birleşik bir cephe oluşturduklannı görmüş 
ve bizzat yaşamıştı. Bu son Yahudi kabilesinin de, şehrin dışandan 

saldınya maruz kaldığı ve bütün nüfusunun hayatının tehlikede ol¬ 
duğu kritik bir anda nasıl haince davrandığından haberdardı. Bu 
nedenle Beni Kurayza nm bütün erkeklerinin öldürülmesi, kadm ve 

çocuklarının esir almması ve mallarının Müslümanlar arasında da¬ 
ğıtılması hükmünü verdi. Ceza adil bir şekilde yerine getirildi. 
Müslümanlar, Yahudilerin evlerine girdiklerinde, bu hainlerin sava¬ 
şa katılmak için 1500 kılıç, 300 zırh, 2000 mızrak ve 1500 kalkan 
toplamış olduklarını gördüler. Eğer Müslümanlara Allah’ın yardımı 
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ulaşmamış olsaydı, bütün bu silahlar, kâfirler Hendek'ten toplu bir 
saldın yaptığı sırada Müslümanlara karşı arkadan kullanılmış ola¬ 
caktı. Bu ortaya çıktığında, Hz. Şa d ın (r.a) bu insanler hakkında 
verdiği kararın tamamen yerinde olduğu anlaşıldı. 

Sosyal Düzenlemeler (Reformlar) 

Uhud Savaşı ile Hendek Savaşı arasında geçen iki yıllık dönem, 
bir rahatsızlık ve karmaşa dönemiydi. Peygamber (s.a) ve ashabı ra¬ 
hat ve banş içinde bir gün bile geçirmemişlerdi. Buna rağmen bir bü¬ 
tün olarak reforma ve İslâm toplumunun yeniden inşasına hiç ara 
verilmeksizin devam edildi, işte bu dönemde evlilik ve boşanma ile 
ilgili İslâm kuralları kondu, miras hukuku belirlendi, içki ve kumar 

yasaklandı, ekonomik ve sosyal hayatın diğer yönlerini kapsayan 
birçok kural ve düzenlemeler getirildi. 

Bu hususta, düzeltilmesi gereken en önemli şey, evlat edinme ola¬ 
yı idi. Araplarda evlat edinilen çocuk gerçek bir oğul gibi kabul edili¬ 

yordu. Mirastan pay alıyor, evlat edinen anne onu gerçek bir oğul, 
kızı da onu öz kardeş gibi kabul ediyordu; evlat edinilen oğul,evlat 
edinen kişinin kızıyla veya ölümünden sonra onun dul karısıyla ev- 
lenemezdi. Evlatlık öldüğünde veya karışım boşadığında da aynı şey 

sözkonusuydu. Evlat edinen kişi, evlatlığının karısını gerçekten öz 
gelini imiş gibi kabul ediyordu. Bu gelenek. Bakara ve Nisa Surele¬ 
rinde Allah tarafından ortaya konulan miras, nikah ve boşanma ku¬ 
ralları ile çatışma halindeydi. Bu gelenek aslında mirasta hiç hak sa¬ 

hibi olmayan bir kişiye mirastan hak veriyordu. Evlenmesi helâl 
olan kadm ve erkeğin evlenmelerini yasaklıyor ve herşeyin ötesinde 
İslâm Kanunlarının ortadan kaldırmaya çalıştığı ahlâksızlıkların 
yayılmasına yardım ediyordu. Çünkü ne kadar meşru ve kutsal ka¬ 
bul ederse etsin, hiçbir zaman evlatlık kız,evlatlık edinenin kızı gibi 
olmaz. Geleneksel meşruiyet ile izin verilen suni akrabalık ilişkileri 
serbestçe gerçek akrabalık ilişkileri ile kanşırsa. bu ancak kötü so¬ 
nuçlar doğurur, işte bu nedenle İslâm'da boşanma ve nikâh huku¬ 
ku, miras hukuku ve zinanın yasaklanmasını gerektiren hukuk ku¬ 
ralı, evlatlığı gerçek öz oğul gibi kabul etme gelenek ve fikrinin tama¬ 
men silinmesini gerektirmiştir. 

Fakat böyle bir fikir sadece sözle: “Evlatlık, öz oğul gibi değildir" 

demekle zihinlerden silinemez. Yüzyılların getirdiği önyargı ve batıl 
inançlar sadece sözle değiştirilemez. İnsanlar bu ilişkilerin gerçek 
akrabalık ilişkisi olmadığını kabul etseler bile, evlatlık oğul ile evlat 

edinen annenin, evlatlık ile üvey kardeşinin, baba ile evlatlık kızın ve 
evlat edinen kişi ile evlatlığının karısının evlenmelerine hâlâ çirkin 
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ve uygunsuz bakabilirler. Bunun yanısıra hâlâ ilişkiler arasında bir 
kanşıklık olmaya devam edebilir. Bu nedenle bu geleneğin bir uygu¬ 
lama ile ve Peygamberin (s.a) bizzat kendisi tarafından kaldırılması 

zorunluydu. Çünkü hiçbir Müslüman; Peygamber in (s.a) bizzat ve 
Allah'ın emri ile yaptığı bir şeyi çirkin ve iğrenç bulamazdı. Bu ne¬ 
denle , Hendek Savaşı ndan bir müddet önce, Hz. Peygamber (s.a) 

Beni Kurayza kuşatması sırasında bu emri yerine getirdi. (Emir ile 
uygulama arasında belirli bir zaman geçmesinin sebebi, henüz Zey- 
neb'in Iddetinin dolmaması ve Peygamber in (s.a) o sırada savaş ha¬ 
zırlıklarıyla meşgul olması olabilir.) 

Hz. Zeyneb'in Evliliği Üzerine Çıkan Söylentiler 

Evlilik gerçekleşir gerçekleşmez, Hz. Peygamber aleyhine bir yığın 
söylentiler yayılmaya başladı. Müşrikler, Yahudiler ve münafıkların 
hepsi onun ardı ardına kazandığı başarılan kıskanıyorlardı. 
Uhud'dan sonraki iki yıl içinde, Hendek Savaşı nda ve Kurayza me¬ 

selesinde aşağılanıp yenik düşmeleri onlan çok sarsmıştı. Savaş 
alanında onu yenme ümitlerini de yitirmişlerdi. Bu nedenle bu evli¬ 
lik meselesini Allah tarafından gönderilmiş bir fırsat bildiler ve bu 
olayın, onun asıl güç ve kudretini oluşturan ahlakî üstünlüğüne bir 
son vereceğini düşündüler. Bu nedenle Hz. Peygamber in (s.a) -Allah 
korusun- gelinine aşık olduğu, oğlunun da bunu öğrenince karısını 
boşadığı ve onun da gelini ile evlendiği şeklinde hikayeler uydurdu¬ 
lar. Fakat bu söylenti çok saçmaydı. Hz. Zeyneb, Peygamber in (s.a) 
halasının kızıydı. Ve onu çocukluğundan beri tanıyordu. Bu nedenle 
onu bir kez görüp aşık olması sözkonusu olamaz. Bunun yanısıra 
onun Zeyd'le evlenmesine, Zeyneb'in ailesinin karşı çıkmasına rağ¬ 
men bizzat kendisi önayak olmuştu. Ailesi Kureyşin soylu bir ailesi 
ne mensup olan kızlarım, azat edilmiş bir köleye vermek istememiş¬ 
lerdi. Hz. Zeyneb de bu evlilik teklifinden hoşnut olmamıştı. Fakat 

herkes kendisini Hz. Peygamber in (s.a.) emrine uymak zorunda his¬ 
sediyordu. Evlilik gerçekleştirildi ve bununla Arabistan'da İslâm'ın 
azatlı bir köleyi Kureyşli bir soylunun statüsüne çıkardığını göste¬ 

ren bir örnek ortaya konmuş oldu. Eğer Hz. Peygamber (s.a), Hz. 
Zeyneb'i (r.a) istemiş olsaydı, onu Zeyd'le (r.a) evlendirmez, kendisi 
onu nikahlayabilirdi. Fakat bütün bunlan öyle abartıp yaydılar ki, 

bazı Müslümanlar bile bu uydurma haberlere inanmaya başladılar. 

Tesettürle İlgili İlk Emirler 

Islâm düşmanlan tarafından uydurulan dedikodu ve söylentile¬ 
rin, Müslümanlar arasında da sohbet konusu teşkil etmesi, toplum- 
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daki şehvet unsurunun her tür sının aştığını gösteren apaçık bir 
işarettir. Eğer bu illet bulunmasaydı, insanlar, Hz. Peygamber (s.a) 
gibi temiz ve ahlâklı bir kişiyle ilgili böyle saçma ve iğrenç hikayelere 

önem atfetmezlerdi. Bu olay, İslâm toplumunda Hicap veya tesettür¬ 
le ilgili düzenleyici emirlerin verildiği zamanı belirlemektedir. Bu 
sosyal düzenlemelere ilk önce bu surede bir giriş yapılmış, bir yıl 
sonra Hz. Aişe'ye (r.a) iftira atılması olayı üzerine nazil olan Nur Su- 
resi'nde bu emirler tamamlanmıştır. (Daha fazla izah için bkz. Nur, 
Giriş bölümü) 

Hz. Peygamber'in Aile Hayatı ile İlgili Meseleler 
Bu dönemde çözümlenmesi gereken iki sorun daha vardı. Gerçi 

bunlar Peygamber'in (s.a) sadece kendi aile hayatını ilgilendiren so¬ 
runlardı, fakat Allah ın Dinini yüceltmek uğrunda çaba sarfeden ve 
gece gündüz bu büyük görevle meşgul olan bu büyük şahsın zihinsel 
ve ailevî huzuru için bu sorunların çözümlenmesi şarttı. 

Birinci sorun. Peygamber in (s.a), o sıralarda ekonomik sıkıntılar 
içinde olmasıydı, ilk dört yıl boyunca Hz. Peygamber in (s.a) hiçbir 

gelir kaynağı yoktu. H.4. yılda Beni Nadir kabilesinin sürgün edilme¬ 
sinden sonra, onlann topraklarından bir kısmı, Allah'ın emri ile Hz. 

Peygamber'in (s.a) kullanımına ayrıldı, fakat bu da onun ailevî ge-, 
reksinimleri için yeterli değildi. Diğer taraftan peygamberlik görevi o 
kadar ağırdı ki, bedeninin, zihninin ve kalbinin tüm enerjisi ile za¬ 
manının tümünü harcamasını gerektiriyordu. Hayatını kazanacak 
zaman ve eneıjisi kalmıyordu. Ekonomik zorluklar nedeniyle eşleri¬ 
nin kendisini huzursuz ettikleri böyle durumlarda Hz. Peygamber 
(s.a) kuşkusuz kendisini iki yönden sıkışmış hissediyordu. 

Diğer sorun ise şuydu: Hz. Peygamber (s.a) Zeyneble (r.a) evlen¬ 
meden önce dört hanımı daha vardı: Hz. Şevde, Hz. Aişe, Hz. Hafsa, 
Hz. Ümmü Seleme, Hz. Zeyneb beşinci hanımı oluyordu. Bunun 

üzerine Islâm düşmanlan, başkalarının aynı anda dörtten fazla ka¬ 
dınla evli olamazken Peygamber'in (s.a.) nasıl olup da beşinci bir ka¬ 
dınla evlendiği şeklinde karşı çıkmaya, Müslümanlardan bazılan da 
şüphe duymaya başladılar. 

Anafikir ve konular 

Bunlar Ahzab Suresi nazil olduğu dönemde Hz. Peygamber i (s.a) 
ve Müslümanlan meşgul eden sorunlardı ve bu sorunlara verilen ce¬ 
vaplar surenin ana fikrini teşkil etmektedir. 

Anafikir ve arka-plan dikkatle okunduğunda surenin bir konuyu 
ele alan bir tek bölümden oluşmadığı, bilakis, dönemin önemli olay- 
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lanyla bağlantılı olarak birbiri arkasına indirilen emir ve konular¬ 
dan oluştuğu ve daha sonra bu konuların surede bir araya getirildiği 
anlaşılır. Birbirini takip eden bölümlerin her biri diğerinden farklı¬ 
dır: 

1) 1-8 ayetler Hendek Savaşından önce indirilmiş olmalıdır. Bu 
ayetler, arka-plan da gözönünde bulundurularak okunduğunda, 

bunlar nazil olmadan önce Hz. Zeyd'in (r.a.) Zeyneb'i boşamış oldu¬ 
ğu anlaşılır. Hz. Peygamber (s.a.) evlatlık ile ilgili cahiliye inanç, gele¬ 
nek ve önyargılarının ortadan kaldırılması gerektiğini hissediyordu 
ve kendisi bizzat bir önlem almazsa, insanların evlatlık ilişkileri ile il¬ 
gili sadece duygusal temellere dayanan hassas ve ince hislerinin or¬ 
tadan kaldırılamayacağını da hissediyordu. Fakat aynı zamanda, 
Hz. Zeyd'in boşadığı kansı ile evlendiğinde, İslâm’a karşı bir propa¬ 
ganda fırsatı arayan münafıklar, müşrikler ve Yahudilerin fitne çı¬ 
karacağından endişe duyarak bu konuda tereddüt ediyordu. 1-8 
ayetlerin müzul sebebi işte bu olaydı. 

2) 9-27. ayetlerde Hendek Savaşı ve Beni Kurayza Gazvesi ile ilgili 
bir değerlendirme yer almaktadır. Bu da, bu ayetlerin bu olaylardan 
sonra nazil olduğunu göstermektedir. 

3) 28-35. ayetlerde ele alman konu iki bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde Allah, zor koşullardan sabırsızlığa düşen Peygamber in 

(s.a.) hanımlarına dikkat çekerek şöyle demektedir. “Bu dünya ha¬ 
yatı ve nimetleri ile, Allah ve Rasûlü ve ahiret arasında seçiminizi ya¬ 
pın. Eğer birincisini seçerseniz, açıkça söyleyin; bir gün bile zorluk 
içinde bırakılmayacaksınız, güzellikle salıverileceksiniz. 

Eğer İkincisini seçerseniz, Allah ve Rasûlü ile birlikte olmalı ve sa¬ 
bırla göğüs germeksiniz, -ikinci bölümde, kafaları lslâmi görüş açısı 

ile şekillenen kişilerin zorütliuluğunu hissetmeye başladıkları sos¬ 
yal reformlarla ilgili ilk adımlar atılmaktadır. Bu hususta reform 
Peygamberin (s.a.) kendi evinden başlamış ve onun hanımlarına İs¬ 

lam öncesi zamanlardaki gibi davranıp hareket etmekten sakınma¬ 
ları, vakarla evlerinde oturmaları ve diğer erkeklerle konuşurken 
dikkatli olmalan emredilmiştir. 

4) 36-48. ayetler Hz. Peygamber in (s.a.) Hz. Zeyneb'le (r.a.) evleni¬ 
şi ile ilgilidir. Bu bölümde İslâm düşmanlarının bu evliliğe itirazları¬ 
na cevap verilmekte, Müslümanların zihninde beliren şüpheler orta¬ 

dan kaldırılmakta, Müslümanlara Hz. Peygamber'in (s.a.) kanun ve 
statüsünün ne olduğu öğretilmekte ve Hz. Peygamber e de (s.a.) kâfir 
ve münafıkların yaptığı karşı propagandaya sabretmesi söylenerek 
teselli verilmektedir. 

5) 49. ayetle, boşanma (talak) hukukunun bir hükmü ortaya ko- 
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nulmaktadır. Bu ayet, büyük bir ihtimalle aynı olaylarla ilgili bir me¬ 
sele üzerine indirilmiş tek bir ayettir. 

6) 50-52. ayetler de. Peygamberin (s.a.) evlilikle ilgili Müslüman- 
lara uygulanan sınırlamalardan müstesna olduğunu işaret eden ve 
sadece Peygamberin (s.a) evliliğini kapsayan özel bir hüküm yer al¬ 
maktadır. 

7) 53-55. ayetlerde sosyal reformla ilgili ikinci adım atılmaktadır. 
Bu adım şu emirlerden oluşur; diğer erkeklerin, Hz. Peygamber'in’ 
(s.a.) hanımlarının evlerini ziyaretinin sınırlanması; ziyaret ve da¬ 
vetlerde İslâmî adabı muaşeret kurallarının konulması. Peygam¬ 
berin (s.a.) hanımlannı evlerinde sadece yakın akrabalarının ziyaret 
edebilmesi; diğer erkeklerle perde arkasından konuşmaları, Pey¬ 

gamber'in (s.a) ölümünden sonra onlarla kimsenin evlenememesi. 
8. 56-57. ayetlerde Hz. Peygamber in (s.a) evliliği ve aile hayaü ko¬ 

nusundaki eleştirilerin kesilmesi ile ilgili bir uyan yer almakta ve 

Müslümanlara, Islâm düşmanlan gibi sürekli kusur aramayı bıra- 
kıp Peygamberleri için Allah'tan rahmet ve salat dilemeleri emredil¬ 
mektedir. Aynca onlara, değil Peygamber'in şahsiyeti ile ilgili, birbir¬ 
leri arasında bile asılsız ve yanlış suçlamalardan kaçınmaları emre- 
dilmektedir. 

9) 59. ayette sosyal reform ile ilgili üçüncü adım atılmaktadır. Bü¬ 
tün Müslüman kadınlara, evlerinden zaruri bir ihtiyaç için çıktıkla- 
nnda dış kıyafetlerini örtmeleri ve yüzlerini de örtmeleri emrediî- 
mektedir. 

Bundan sonra surenin sonuna dek, münafıklar ve diğer anlayış¬ 
sız kimseler, o dönemde Islâm'a ve Müslümanlara karşı yaptıkları 
kötü propaganda nedeniyle azarlanmaktadırlar. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Ey Peygamber,1 Allah'tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. 

Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.2 

AÇIKLAMA 

1. Surenin giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi, bu ayetler, Hz. 

Zeyd, Hz. Zeyneb'i boşadıktan sonra nazil olmuştur. O sıralarda Hz. 

Peygamber (s.a) evlatlık ile ilgili geleneğin ve cahiliye adetinin kökten 

kesilmesinin zamanının geldiğini bu konuda bizzat kendisinin ön¬ 

lem alması gerektiğini ve bu adetin tamamen ortadan kaldırılması 

için evlâtlığının (Zeyd) dul kansı ile evlenmesi gerektiğini hissediyor, 

Allah da ona bu şekilde ilham ediyordu. Fakat bu konuda çekimser 

kalmasının nedeni, bunun zaten başarılan nedeniyle kıskançlıktan 

çıldıran kafir ve münafıklara karşı bir propaganda malzemesi oluş¬ 

turacağından duyduğu korkuydu. Bu, kişisel şöhretin kaybolaca¬ 

ğından duyduğu korku değil, bilakis İslâm'a zarar vereceği korku¬ 

suydu. Böyle bir olay, İslâm'a yönelen kişilerde güvensizlik yaratabi¬ 

lir, tarafsız kişilerin düşmana katılmasına ve Müslümanlardan zayıf 

imanlı olanlann şüpheye düşmelerine neden olabilirdi. Bu nedenle 

Hz. Peygamber (s.a), Islâm'ın amaç ve çıkarlarına daha büyük zarar¬ 

lar vereceğini düşünerek bu cahiliye adetini ortadan kaldırmak için 

bir girişimde bulunmamayı tercih etti. 

2. Konunun başlangıcında, daha ilk cümlede, Allah Hz. Peygam¬ 

berin (s.a) bütün endişelerini ortadan kaldırmaktadır: “Dinimiz için 

neyin hayırlı neyin hayırsız olduğunu biz daha iyi biliriz. Bu konuda 

neyin iyi neyin kötü olduğunu da biz biliriz. Bu nedenle münafıklara 

ve kafirlere çıyan bir davranış içinde bulunmamaksın, bilakis bizim 

dileğimize uygun bir tavır içinde olmalısın. Bizden korkmalısın, ka¬ 

firlerden ve münafıklardan değil.” 
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2 Ve sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yapmakta ol¬ 

duklarınızı haber alandır.3 

3 Allah'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter.4 

4 Allah, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp kılmadı5 ve 

kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptınız (zıharda 

bulunduğunuz) eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı,6 evlatlıklarınızı 

da sizin (öz) çocuklarınız saymadı.7 Bu, sizin (yalnızca) ağzınızla söyle- 

menizdir. Allah ise, hakkı söyler ve (doğru olana) yola yöneltip-iletir. 

5 Onlan (evlat edindiklerinizi) babalarına nisbet ederek çağırın; bu, 

Allah katında daha adildir.8 Eğer babalarım bilmiyorsanız, artık onlar, 

dinde sizin kardeşleriniz ve dostlannızdır.9 Hata olarak yaptıklarınız da 
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ise, sizin için bir sakınca (bir vebal) yoktur. Ancak kalplerinizin kasıt gö¬ 

zeterek (taammüden) yaptıklarınızda vardır.10 Allah, bağışlayandır, 

esirgeyendir.11 

AÇIKLAMA 

3. Bu cümle Hz. Peygambere (s.a) olduğu kadar. Müslümanlara 

ve İslâm düşmanlarına da hitap etmektedir! “Eğer Peygamber (s.a) 

Allah'ın emri doğrultusunda davrandığı için iftiraya uğrar ve düş¬ 

manın, şerefi konusundaki saldırılarına sabırla göğüs gererse, onun 

bu fedakâr ve samimi davranışları Allah'a gizli kalmaz. Peygamber e 

(s.a) bağlılıklarında sebat eden, şüphe ve kararsızlığa düşen mü¬ 

minlerin durumu da Allah'a malumdur. Ve Allah, kafirlerle müna¬ 

fıkların Peygamber e (s.a) iftira atma çabalarından da bihaber değil¬ 

dir. Onun için perişan obuana gerek yok. Allah herkesin ameline gö¬ 

re hak ettiği ceza ve mükafatı verecektir. 

4. Bu cümlenin muhatabı yine Hz. Peygamber dir (s.a). O na şöyle 

talimat verilmektedir: “Sana emanet edilen görevi Allah'a güvenerek 

yerine getir ve bütün dünya sana düşman olsa bile buna aldırma.” 

Bir kimse, bir emrin kesin olarak Allah tarafından verildiğinden 

emin olduğunda, iyilik ve haynn bu emri yerine getirmekte olduğu 

konusunda itminan içinde olmahdır. Artık bu emrin sebep ve hikme¬ 

tini görüp anlamasına gerek yoktur, o sadece tamamen Allah'a güve¬ 

nerek bu emri yerine getirmelidir. Kulun bütün işlerinde yardımcı ve 

dayanak olarak Allah yeter. Allah onu doğru yola ulaştırma ve ona 

yardım etme konusunda kafidir ve kendi hidayet yolunda çalışan 

kimselerin kötü bir sonla karşılaşmamaları da sadece O'nun kefale- 

tindedir. 

5. Yani, "Bir kimse aynı zamanda hem mümin, hem münafık, hem 

doğru yolda, hem sapık; hem salih, hem de günahkâr olamaz, insa¬ 

nın göğsünde iki kalp yoktur ki birinde samimi iman olsun, diğerin¬ 

de de Allah'tan hiç korkmamak. O halde bir insan aynı zamanda sa¬ 

dece bir tek karaktere sahip olabilin Ya mümin veya münafık, ya da 

kafir veya Müslüman olur. Eğer siz mümine münafık veya bir müna¬ 

fığa mümin derseniz, bu gerçeği değiştirmez. Kişinin gerçek karakte¬ 

ri aynı kalır.” 

6. Zihar arapça bir terimdir. Eskiden bir Arap, aile kavgaları sıra- 
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sında sinirlenip karısına: "Senin sırtın bana annemin sırtı gibidir" de¬ 

diğinde, karısını annesi ile mukayese ettiği için artık o kadımn ada¬ 

ma bir daha helal olmayacağına inanılırdı. Bu konuda Allah şöyle 

buyuruyor: “Bir adam, bir kadına anne dediği veya onu annesine 

benzettiği için o kadın onun annesi olmaz. Onun annesi, onu doğu¬ 

randır. Kansım annesine benzetmesi, gerçeği değiştirmez.” Zihar 

hakkmdaki İslâmî hükümler için bkz. Mücadele suresi: 2-4. 

7. Asıl söylenmek istenen söz budur. Bundan önce gelen iki cümle 

bu noktayı vurgulamak ve desteklemek amacıyla yer almıştır. 

8. Bu emrin uygulanması ile ilgili olarak ilk sunulan reform. Pey¬ 

gamberin (s.a) evlatlığı Zeyd'in artık, Zeyd bin Muhammed yerine, 

babasına nisbet edilerek Zeyd ibn Harise adıyla çağrılmasıdır. Buha- 

ri, Müslim, Tirmizî ve Neseî, Abdullah îbn Ömer'den (r.a) eskiden in¬ 

sanların Zeyd bin Harise yi Zeyd bin Muhammed diye çağırdıklarını 

rivayet etmişlerdir. Bu ayetin nazil olmasından sonra onu, Zeyd ibn 

Harise diye çağırmaya başlamışlardır. Bunun yanısıra bu ayetin nü¬ 

zulünden sonra insanların kendilerini gerçek babalarından başka¬ 

larına nisbet etmeleri de yasaklanmıştır. Buhari, Müslim ve Ebu Da- 

vud, Sa'd ibn Ebi Vakkas tan (r.a) Hz. Peygamber in (s.a) şöyle bu¬ 

yurduğunu rivayet etmişlerdir: “Kendisini bildiği halde babasından 

başkasma nisbet eden kimseye cennet haram kılınmıştır.” Hadis ki¬ 

taplarında bu davranışı büyük bir günah olarak bildiren başka ha¬ 

disler de yeralmıştır. 

9. Yani, böyle bir durumda bile kişinin kendisini başka bir kimse¬ 

ye nispet etmesi caiz değildir. 

10. Bu, şu anlama gelir: “Bir kimsenin sevdiği için bir başkasına 

oğlum demesinde bir beis yoktur. Aynı şekilde sevgi ve saygı nede¬ 

niyle bir başkasma anne, baba, kardeş, evlat denilmesinde bir gü¬ 

nah yoktur. Fakat eğer böyle söylendiğinde, o kişilerin gerçek akra¬ 

baların statü, hak ve konumunda olacağı düşünülüyorsa, o zaman 

bu davranış cezasız kalmayacak ve mutlaka hesaba çekilecektir.” 

11. Yani, “Allah bu konuda işlenen günahları affetmiş tir, hiç kimse 

bunlardan hesaba çekilmeyecektir." Şu anlama da gelebilir: “Allah 

istemeden yaptığı davranışlar nedeniyle kişiyi hesaba çekmez. Ya¬ 

saklanmış bir davranış olsa bile Allah kişiyi istemeden, bilmeden 

yaptığı bu davranış nedeniyle cezalandırmaz.” 
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6 Peygamber, mü'minler için kendi nefislerinden daha evladır6 7 8 * * * 12 ve 

onun zevceleri de onların anneleridir.13 Rahim sahipleri (akrabalar) de, 

Allah'ın Kitabında birbirlerine öteki mü'minlerden ve muhacirlerden 

daha yakındır. Ancak dostlarınıza maruf üzere yapacaklarınız başka;14 * 

bunlar Kitapta yazılmış bulunmaktadır. 

7 Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, 

Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan 

sapasağlam bir söz almıştık.13 

8 Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılıklarını (Allah'ın) sorması 

için.16 Kâfirlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.17 

AÇIKLAMA 

12. Yani, “Hz. Peygamber in (s.a) Müslümanlarla, .Müslümanların 

da Hz. Peygamberle (s.a) olan ilişkileri, diğer insan ilişkilerinin öte¬ 

sinde yüce bir özelliğe sahiptir. Hz. Peygamberle (s.a) müminler ara¬ 

sındaki bu ilişki ile karşılaştırılabilecek başka hiçbir ilişki yoktur. 

Hz. Peygamber müminlere, ailelerinden, hatta kendi nefislerinden 

bile daha müşfik, yumuşak ve merhametlidir. Aileleri, eşleri ve ço- 
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cuklan onlara zarar verebilir, onlara bencilce davranabilir, onları 

yanıltabilir, onların hata ve günah işlemelerine neden olabilir ve on- 

lan cehenneme sürükleyebilirler. Fakat Peygamber (s.a) başkadır: 

O, sadece müminleri ebedi saadet ve huzura yöneltecek davranışlar¬ 

da bulunur. Müminler kendi felaketleri ile sonuçlanan hatalar işle¬ 

yebilirler, fakat Hz. Peygamber (s.a) onlar için sadece iyi ve hayırlı 

olanı diler. Durum böyle olduğuna göre, Hz. Peygamber in (s.a) mü¬ 

minler tarafından ailelerinden, çocuklarından, hatta kendi nefisle¬ 
rinden bile önde tutulmaya hakkı vardır. Müminlar, onu dünyadaki 

herkesten, herşeyden daha çok sevmeli: onun seçim ve hükmünü 

kendilerinkine tercih etmeli ve onun verdiği her emre boyun eğmeli¬ 

dir. 

Buhari ve Müslim'in değişik lafızlarla rivayet ettikleri bir hadiste 

Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Hiç biriniz, ben kendisine, 

babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan daha sevgili ol¬ 

madıkça gerçek bir mümin olamazsınız.” 

13. Yukarıda değinilen özel ilişki nedeniyle Hz. Peygamber in (s.a.) 

eşleri müminlere gerçek anneleri gibi haramdır, yani onlarla evlene- 

mezler. Bu durum sadece Peygamber e (s.) mahsus bir durum¬ 

dur. 

Bu hususta, Hz. Peygamber in hanımlarının Müslümanlann on¬ 

lara saygı göstermesi ve hiçbir Müslümanın onlarla evlenememesi 

anlamında müminlerin anneleri olduğuna dikkat edilmelidir. Diğer 

meselelerde müminlerin kendi anneleri gibi değildirler. Mesela, ger¬ 

çek akrabaları dışında bütün Müslümanlar onlara namahremdir, 

yani onlann yanında tesüttürlü bulunmalıdırlar. Peygamberin (s.a) 

eşlerinin kızlan müminlerin gerçek kızkardeşleri gibi değildir, yoksa 

hiçbir Müslüman onlarla evlenemezdi. Onlann kız ve erkek kardeş¬ 

leri müminlerin teyze ve dayılan gibi de değildir. Gerçek akrabası ol¬ 

madıkça hiç kimse Peygamber in (s.a) eşlerine varis olamaz. 

Bu hususta dikkati çeken bir nokta da. Kur an a göre bu statü¬ 

nün Hz. Aişe (r.a) dahil peygamber in (s.a) bütün eşlerini kapsıyor ol¬ 

masıdır. Fakat (Müslümanlardan) bir fırka, Hz. Ali'yi, Hz. Fâtıma’yı 

(r.a) ve onlann çocuklannı imanlarının merkezi yaptıklannda, bü¬ 

tün dini onlann etrafında bina ettiklerinde ve Hz. Aişe (r.a) dahil bir¬ 

çok sahabeyi bir alay ve lanet hedefi kıldıklannda, bu ayet onlara bir 

engel teşkil etmektedir. Çünkü bu ayete göre Müslüman olduğunu 

söyleyen herkes Hz. Aişe'yi (r.a) annesi olarak kabul etmek zorunda- 
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dır. Bu yüzden bu zorluğu çözümlemek amacıyla çok garip bir iddia 

öne sürülmüştür: Hz. Peygamber (s.a), Hz. Ali’ye (r.a), ölümünden 

sonra eşlerini boşama veya müminlerin annesi pozisyonunda bırak¬ 

ma yetkisi vermişti. Ebu Mansur Ahmet bin Ebu Talib Tebrizî, bunu 

Kitab’ül-îhticac adlı eserinde yazmış ve Süleyman bin Abdullah el- 

Behrâni, Hz. Peygamber'in (s.a), Hz. Ali'ye (r.a) şöyle dediğini rivayet 

etmiştin “Ey Ebu’l-Hasan; bu şeref, biz Allah a itaatte sebat ettiğimiz 

sürece devam edecektir. Bu nedenle, benden sonra sana karşı gele¬ 
rek Allah a isyan eden eşlerimden dilediğini boşayabilir ve onu mü¬ 

minlerin annesi olma şerefinden mahrum bırakabilirsin.” 

Bu hadis, isnad kurallarına göre bile uydurma bir hadistir. Fakat 

bu surenin 28-29 ve 51-52 ayetleri incelendiğinde, bu hadisin 

Kur an ayetlerine de muhalif olduğu görülür. Çünkü “muhayyerlik” 

ayetinin (an.29) nüzulünden sonra, artık Hz. Peygamber in (s.a) her 

tür zorluğa rağmen kendisiyle kalmayı seçen eşlerinden herhangi 

birini boşama hakkı yoktur. Ayrıntılı açıklama için bkz. yukanda 

an:42 ve aşağıda an:93. 

Bunların yanısıra, eğer önyargısız bir kimse hadisi dikkatle ince¬ 

lerse, hadisin çok saçma ve Peygamber'in (s.a) şahsiyetini alçaltıcı 

nitelikte olduğunu anlar. Allah'ın Rasülu nün (s.a) derece ve pozis¬ 

yonu çok yücedir. Sıradan bir insana bile ölümden sonra karısını 

boşamayı düşünmesi ve eşiyle onun arasında bir anlaşmazlık çıktı¬ 

ğında yeğenine eşini boşama hakkı ve yetkisi vermesi yakıştınla- 

maz. Bu da, bu fırkaların Ehli Beyt'in Hz. Peygamber'in (s.a). hatta 

İlahi Kanun'un şeref ve saygınlığı konusunda ne düşündüklerini 
göstermektedir. 

14. Ayet şu anlama gelir: Peygamber (s.a) için Müslümanlann 

onunla ilişkileri eşsiz bir niteliğe sahiptir. Fakat sıradan Müslüman- 

lar sözkonusu olduğunda, onların arasında ilişki, akrabalık ilişkile¬ 

rini.. diğer ilişkilerden önce gelmesi ilkesine dayanır. Eğer kişi kendi 

ailesinin, çocuklarının, kız ve erkek kardeşlerinin ihtiyaçlarını gör¬ 

mezden gelir ve başkalarına sadaka verirse, bu sadaka doğru değil¬ 

dir. Zekât da ilk planda fakir akrabalara, daha sonra diğer fakir ve 

muhtaçlara verilir. Miras, ölenle akrabalığı bulunan yakınlar ara¬ 

sında paylaştırılır. Diğer kimselere ise ölen kişi, hediye olarak serve¬ 

tinden bir miktar verebilir. Fakat ölenin hiçbir şekilde, kendi akra¬ 

balarını mahrum bırakıp herşeyini başkalanna verme hakkı yoktur. 

Bu ilahi emirden sonra hicreti müteakip Muhacirlerle Ensar arasın- 
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da kurulan “kardeşlik” müessesi de ortadan kalkmıştır. Çünkü bu 

müesseseye göre Muhacir ve En sar, bu iman kardeşliğine dayana¬ 

rak birbirlerinin varisi olabiliyorlardı. Allah, mirasın sadece kan ba¬ 

ğı ilkesine dayanılarak paylaşünlmasım emretmiştir. Bununla bir¬ 

likte bir kimse iman kardeşine dilerse hediye olarak yardımda bulu¬ 

nabilir. 

15. Allah, bu ayetle diğer peygamberlerden aldığı gibi Hz. Peygam¬ 

ber den (s.a) de sağlam ve güvenli bir söz aldığını hatırlatmaktadır. 

Bir önceki ayet incelendiğinde bu misakın şu anlama geldiği anlaşı¬ 

lır: “Peygamber ilk planda kendisi Allah'tan gelen her emre uyup ita¬ 

at etmeli, daha sonra da başkalarını bu emre uymaya çağırmalıdır. 

O, Allah'ın emirlerini diğerlerine aktaracak ve onlan uygulamada 

zorlama konusunda hiçbir gevşeklik göstermeyecektir.” Bu ahde. 

Kur an da daha bir çok yerde değinilmektedir: 

1) “Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size din olarak buyurmuştur. 

(Ey Muhammed) şimdi sana da vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve 

Isa'ya buyurduk ki: ‘Dini ikame edin, onda ayrılığa düşmeyin’." (Şu¬ 

ra: 13) 

2. “Hani Allah Ehli Kitap tan ahid almış ve onlara: “Onu insanlara 

açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz.” diye emretmişti.” (Al-i Im- 

ran: 187) 

3) “Hani Allah Israiloğullan'ndan söz almıştı: ‘Allah'tan başkasına 

kulluk etmeyin..." (Bakara: 83) 

4) “Onlardan ‘Size verdiğimiz kitaba sıkıca sanlın, içinde olanı dü¬ 

şünün ki kötü yollardan sakınanlardan olasınız.’ diye ahid almış¬ 

tık." (Araf: 169-171). 

5. “Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ve “işittik, itaat ettik" diye 

söz verdiğinizi unutmayın.” (Maide: 7) 

Burada Allah'ın yapılan ahdi hatırlatmasının nedeni, Hz. Pey- 

gamber'in (s.a) bir cahiliye adeti olan evlatlık kurumunu kaldırmak¬ 

la İslam düşmanlarının bundan yararlanacağından korkarak tered¬ 

düt etmesidir. Şu düşünceden çekiniyordu: “Mesele, bir kadınla ev¬ 

lenme meselesi. Ben bu meseleyi sadece sosyal bir reform olarak ele 

alıyorum. Fakat İslâm düşmanlan benim bunu şehevî duygulanım 

tatmin etmek için yaptığımı ve ıslahatçı kisvesi altında başkalanm 

kandırdığımı söyleyecekler." işte bu nedenle Allah, Peygamber i (s.a) 

şöyle temin etmektedir: “Sen bizim tarafımızdan tayin edilmiş bir 
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peygambersin. Diğer peygamberler gibi sen de, bizim verdiğimiz her 

emre uyacağına dair verdiğin sağlam söze bağlısın. Bu nedenle baş¬ 

kalarının iftira ve suçlamalarına aldırmamalı, başkalarının alayla¬ 

rından korkmamalı ve senden istediğimizi hiç tereddüt etmeksizin 

yerine getirmelisin.” 

İnsanlardan bazıları bu misakın (sağlam söz), Hz. Muham- 

med'den (s.a) önce gelen bütün peygamberlerden ve onların kavim- 

lerinden, Hz. Mııhammed'in (s.a.) peygamberliğine inançlarına ve 

onunla işbirliği yapacaklarına dair alman ahid olduğu görüşünde¬ 

dirler. Bu yoruma dayanarak, peygamberlik kapısının hâlâ açık ol¬ 

duğunu ve Hz. Peygamberin (s.a) de, ümmetinin kendisinden sonra 

gelecek peygambere inanacağına dair söz verdiğini iddia ederler. Fa¬ 

kat ayetin geçtiği konunun bütünlüğü içinde bakıldığında bu tefsi¬ 

rin tamamen yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Konu içinde Hz. Mu- 

hammed'den sonra peygamber geleceğine ve onun ümmetinin gele¬ 

cek peygambere inanması gerektiğine işaret eden hiçbir ifade yok¬ 

tur. Eğer ayet bu anlamda okunursa, ilgisiz ve manasız olmaktadır. 

Bundan başka, ayette geçen sözlerde bu misak ile hangi sözleşme¬ 

nin kastedildiğine dair bir işaret de yoktur. O halde, bu misakın (sağ¬ 

lam söz) mahiyetini anlayabilmek için Kur an da, peygamberlerden 

alman sözlere değinen diğer ayetlere bakmalıyız. Eğer Kuran‘da sa¬ 

dece bir tür misaktan, yani insanların daha sonra gelecek peygam¬ 

berleri tasdik edeceklerine dair verdikleri sözden bahsediliyorsa, o 

zaman burada da misak ile aym şeyin kastedildiğini düşünmek doğ¬ 

ru olur. Fakat Kuranı açık bir zihinle inceleyen herkes. Kuranda 

peygamberlerden ve ümmetlerinden alınan birçok farklı misaktan 

(sağlam söz) bahsedildiğini bilir. O halde bu birbirinden farklı mi- 

saklardan sadece burada konunun akışına uygun olanını ve konu 

içinde anlamsız kalmayanım kabul etmek zorundayız. Bu tür yanlış 

tefsirler. Kurandan hidayet almayı değil, onu değiştirerek yorumla¬ 

mayı amaçlayan kişilerin kafa yapısını göstermektedir. 

16. Yani, “Allah sadece misak almakla kalmamıştır, bu söze ne ka¬ 

dar uyulduğunu da sorgulayacaktır. O zaman sadece Allah'a verdiği 

söze sadık kalanların sadık kullar oldukları açıklanacaktır.” 

17. (1-8) ayetlerde bahsi geçen konunun iyi anlaşılabilmesi için bu 

ayetlerin, aynı surenin 36-41. ayetleri ile birlikte okunması gere¬ 

kir. 
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9 Ey iman edenler;18 Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. 

Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve 
sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. 19Allah, yapmakta oldukları¬ 

nızı görendir. 
10 Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişler¬ 

di;20 gözler de kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah 
hakkında da (birtakım) zanlarda bulunuyordunuz. 

AÇIKLAMA 

18. (9-27) ayetlerde Hendek Savaşı ve Beni Kurayza Gazvesinin 
bir değerlendirilmesi yeralmaktadır. Bu ayetler okunurken bu olay¬ 
ların ayrıntıları da (Giriş bölümünde verilmişti) gözönünde bulun¬ 
durulmalıdır. 

19. Fırtına, düşman ordulan hemen gelir gelmez ortaya çıkmamış¬ 
tır; bilakis Medine yaklaşık bir ay kuşatma altında kaldıktan sonra 

meydana gelmişti. “Görmediğiniz ordular" ile insanlar haberdar ol¬ 
maksızın Allah'ın emri ile insanların meselelerine müdahale eden 
gizli güçler kastedilmektedir. İnsan olayların görünen sebepler yü¬ 
zünden meydana geldiğini kabul eder ve gizli sebepleri hesaba kat¬ 
maz. Oysa çoğu kez bu gizli güçler tayin edici rolü oynar. Bu güçler 
Allah ın meleklerinin emri ile hareket ettiğine göre, açık bir ima ol¬ 

mamasına rağmen burada ^ordular" ile meleklerin kastedilmiş ol¬ 
ması mümkündür. 

20. Şu anlama da gelebilir: “Düşmanlar size her taraftan saldırdı. 
Necd ve Hayber'den gelenler sizi yukarıdan, Mekke’den gelenler ise 
aşağıdan kuşattılar.” 
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11 İşte orada, iman edenler,21 denemeden geçirilmiş ve şiddetli bir 

sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. 

12 Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Allah 

ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlar¬ 

dı.22 

13 Onlardan bir grup da hani şöyle demişti: "Ey Yesrib (Medine) hal¬ 

kı, artık sizin için (burada) kalacak yer yok, şu halde dönün."23 Onlardan 

bir topluluk da: "Gerçekten evlerimiz açıktır"24 diye peygamberden izin 

istiyordu; oysa onlarim evleri) açık değildi.23 Onlar yalnızca kaçmak isti¬ 

yorlardı. 

14 Eğer onlara (şehrin her) yanından girilseydi sonra da kendilerin¬ 

den fitne (karışıklık çıkarmaları) istenmiş olsaydı,26 hiç şüphesiz buna 

yanaşır ve bunda pek az (zaman) dışında (kararsız) kalmazlardı. 

15 Oysa andolsun onlar, daha önce 'arkalarını dönüp-kaçmayacakla- 

nna' dair Allah’a söz vermişlerdi; Allah'a verilen söz (ahid) ise, (ağır bir) 

sorumluluktur.27 
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AÇIKLAMA 

21. “Mü minler”: Hz. Muhammed i (s.a) Allah ın Rasûlü olarak ka- 
bul edenler ve gerçek mümin olsun, münafık olsun onun ashabı ara¬ 
sına katılanlann tümü. Bu paragrafta Allah Müslüman toplumun- 
dan bir bütün olarak söz etmektedir. Bunu takip eden üç paragrafta 
münafıkların tavırları konusunda yorum yapılmakta, ondan sonra¬ 
ki iki paragrafta ise Hz. Peygamber ve gerçek müminlerle ilgili konu¬ 
lara değinilmektedir. 

22. Yani “Müminlerin, sonunda Allah'ın yardım ve desteğine mâz- 
har olacaklarına ve onlara zafer kazanmaları için yardım edileceğine 
dair verilen va'd.” 

23. Bu cümlenin iki anlamı vardır: “Zahiri anlamı şöyledin Onların 
Hendek'te müşriklere karşı durma şansları yoktur, bu nedenle şeh¬ 
re geri dönmelidirler. Gizli anlam ise: Onların artık İslâm'da kalma 

s şansları yoktur, bu nedenle atalarının dinine dönmelidirler ki, bü¬ 
tün Arabistan'ın düşmanlığını kazanarak içine girdikleri tehlikeli 
durumdan kurtulabilsinler. Münafıklar böyle kaypak sözler söylü¬ 
yorlardı ki, karşılarındaki kişi gerçek gizli anlamı anlasın, sözleri ne¬ 
deniyle sorguya çekildiklerinde ise bunu kastetmediklerini, yanlış 
anlaşıldıklarını iddia edebilsinler. 

24. Yani, “Beni Kurayza kabilesi de düşmanlara katılınca, müna¬ 
fıklar savaştan çekilmek için bir bahane bulmuş oldular ve Hz. Pey- 
gamber'den tehlike halinde olan ailelerini korumak için savaştan 
aynlıp geri gitme izni istemeye başladılar. Oysa o sırada Medine'deki 
bütün halkın korunma ve savunmasından bizzat Hz. Peygamber 
(s.a) sorumlu idi. Beni Kurayza nın ihanetinden sonra Hz. Peygam¬ 
ber (s.a), fert fert ordudaki askerlerin değil bütün şehrin ve halkın 
korunmasını hedef alan planlar yapmak zorunda kaldı." 

25. Yani, “Hz. Peygamber (s.a), İslâm Kuvvetlerinin Kumandanı 
olarak yaptığı genel savunma planında bu tehlikeye karşı da bazı 
önlemler almıştı. O halde bu insanların böyle özür öne sürebilecek¬ 
leri acil bir tehlike durumu mevcut değildir.” 

26. “Kendilerinden fitne çıkarmaları istenseydi”: Kafirler, şehre 
galip olarak girip, onlardan, Müslümanları tamamen ortadan kal¬ 
dırmak için kendileriyle işbirliği yapmalarını isteselerdi. 

27. Yani, “Onlar Uhud Savaşı nda gösterdikleri zayıflıktan pişman 
olmuşlar ve bundan sonra karşılaşacaktan ilk imtihanda bu zayıflığı 
tamir edeceklerine dair Allah'a söz vermişlerdi. Fakat Allah boş söz¬ 
lerle kandınlamaz. O, kendisine söz verenlerin samimi olup olma- 
dıklannı ortaya çıkarmak için, onlan şu veya bu şekilde denemeden 
geçirir. İşte bu sebeple, Uhud Savaşı ndan sadece iki yıl sonra, onlan 
daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirmiş ve verdikleri sözde 
ne kadar samimi olduklannı ortaya çıkarmıştır. 
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16 De ki: '"Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size 

kesin olarak bir yarar sağlamaz; böyle olsa bile, pek az (bir zaman) dışın¬ 

da metalanıp-yararlandırılmazsınız."28 
17 De ki: "Size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah'tan koruyacak ve¬ 

ya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?" Onlar, 
kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne de bir yardımcı bulamaz¬ 

lar. 
18 Gerçekten Allah, içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine: "Bize ge¬ 

lin"29 diyenleri bilmektedir. Bunlar, pek azı dışında zorlu-savaşlara gel¬ 

mezler. 
19 (Geldiklerinde de) Size karşı 'cimri ve bencildirler/30 Şayet korku 

gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi 
gözleri dönerek onlann sana bakmakta olduklarım görürsün. Korku gi¬ 

dince de, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriy¬ 
le (eleştirip incilterek) karşılaşırlar.31 İşte onlar iman etmemişlerdir; böy- 
lece Allah onlann yapmakta olduklarını boşa çıkarmıştır.3 Bu ise Al¬ 

lah'a göre pek kolaydır.33 
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AÇIKLAMA 

28. Yani, uBu kaçışınız sizin hayatınıza bir şey kazandırmayacak¬ 
tır. Ne bu dünyada ebedi olarak yaşamanız, ne de dünyanın tüm ser¬ 
vetini kazanmanız mümkün değildir. Kaçışınızdan sonra en fazla 
birkaç yıl yaşayabilirsiniz ve ne kadar tayin edilmişse, ancak o kadar 
ömür sürebilirsiniz." 

29. Yani, "Bu Peygamberi bırakın, sadece iman ve hak yolunda bu 
kadar büyük tehlike ve zorluklara göğüs germekten vazgeçin. Siz de 
bizim yaptığımız gibi rahat ve kolay bir hayat sürün.” 

30. “İsteksiz olarak...” ‘"Onlar müminlerin herşeylerini feda ettik¬ 
leri yolda, enerjilerini, zamanlarını, servetlerini vs. harcamaya is¬ 
teksizdirler. Değil çaba harcamak ve tehlikelere cesaretle göğüs ger¬ 
mek, onlar müminlerle hiçbir konuda açık kalplilikle işbirliği yap¬ 
mak bile istemezler.” 

31. Sözlük anlamı olarak bu ayet iki manaya gelir: 1) “Siz bir savaş¬ 
tan galip döndüğünüzde, sizi yumuşaklıkla karşılarlar ve sizi kendi¬ 
lerinin de samimi birer mümin olduklarına, Islâm uğrunda kendile¬ 
rinin de çaba sarfettiklerine, bu nedenle ganimetten pay almayı ha- 
kettiklerine inandırmaya çalışırlar.” 2) “Zafer kazanıldığında bu 
kimseler, ganimetin paylaştırılması sırasında çok iddialı konuşur¬ 
lar ve İslâm'a yaptıkları hizmetleri sayarak ganimetten büyük paylar 
isterler." 

32. Yani, “Allah, onların kıldıkları namazları, tuttukları oruçları, 
ödedikleri zekatı ve Islâm’a girdikten sonra yapüklan bütün iyi işleri 
boşa çıkaracak ve onlara bu amelleri için hiçbir mükâfat vermeye¬ 
cektir. Çünkü Allah, amel ve davranışlan dış şekline göre değil, bilâ¬ 
kis onların altında yatan gerçek iman ve samimiyete göre değerlendi¬ 
rir. Amel ve davranışlar bu nitelikten tamamen yoksunsa, o zaman 
sadece gösteriş, yani anlamsızlık kalacaktır. Burada, özellikle bir 
nokta dikkate değer: Allah'a ve Rasûlü’ne inandıklarını iddia eden, 
namaz kılan, oruç tutan, zekat veren ve diğer iyi işlerde Müslüman¬ 
larla işbirliği yapan kimselerin gerçekte hiç iman etmemiş oldukları 
konusunda kesin bir hüküm verilmektedir. Onlar Islâm ile gayr-i 
Islâm arasındaki savaşta ikiyüzlülük yaptıkları, kişisel çıkarlarını 
dinin çıkarlarına tercih ettikleri ve kendilerini, servet ve gayretlerini 
Islâm uğrunda harcamaktan çekindikleri için böyle bir hüküm veril¬ 
miştir. Bu da bir insan hakkında verilecek hükmün kriterinin görü¬ 
nen ameller değil, bağlılık ve fedakârlık olduğunu göstermektedir. 
Eğer bir kimse Allah’a ve O nun yoluna bağlı değilse, onun iman etti¬ 
ğini söylemesinin, ibadet etmesinin ve diğer iyi amellerinin hiçbir 
anlamı yoktur." 

33. Yani, “Onların amel ve davranışlan hiçbir değer taşımadığı 
için, Allah bu amelleri karşılıksız bırakır ve onlann Allah a karşı koy¬ 
ma güçleri bulunmadığı için, Allah bu amelleri helak edip boşa çı¬ 
karmakta hiçbir güçlük çekmez.” 
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20 Onlar (münafıklar, düşman) birliklerinin gitmediklerini sanıyor¬ 
lardı. Eğer (askeri) birlikler gelecek olsa, çölde bedevi-Araplar arasında 

olup sizin haberlerinizi (ordan) sormayı cidden arzu ediyorlardı. Fakat 
içinizde olsalardı ancak pek az savaşırlardı. 

21 Andolsun, sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı 

çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde34 güzel bir örnek vardır.30 

22 Mü’minler36 (düşman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya 
kapılmadan) dediler ki: "Bu, Allah'ın ve Resulü'nün bize vadettiği şey¬ 

dir; Allah ve Resulü doğru söylemiştir."37 Ve (bu,) yalnızca onların iman- 
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larını ve teslimiyetlerini arttırdı.38 
23 Mü'minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki, Allah ile yaptıkları 

ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, 

kimi de beklemektedir.39 Onlar, hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştir¬ 
mediler. 

24 Çünkü Allah, (sözüne bağlı kalıp doğru olan) sadıklan sadakatle¬ 
rinden dolayı mükâfatlandıracak, münafıklan da dilerse azablandıra- 
cak veya tevbe (nasib edip tevbe)lerini kabul edecektir. Hiç şüphe yok 
Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

34. Bu ayetin geçtiği konunun bütünlüğü içinde bakıldığında, Hz. 
Peygamber in (s.a) davranışlarının ve hayat tarzımn bir örnek model 

olarak sunulmasımn amacının, Hendek Savaşı sırasında kişisel çı¬ 
karlarını ve güvenliklerini düşünerek hareket eden kimselere bir 

ders vermek olduğu görülür. Onlara şöyle denilmektedir. “Siz mü¬ 
min ve Müslüman olduğunuzu ve Allah Rasûlü ne tabi olduğunuzu 
iddia ettiniz. Tabi olduğunuzu iddia ettiğiniz Rasûlün bu olayda na¬ 
sıl davrandığını görmüş olmalısınız. Eğer bir grubun lideri kişisel 
güvenliği peşinde koşan, tembel, kişisel çıkarlarını herşeye tercih 

eden, tehlike anında her an kaçmaya hazır olan bir kimse ise, ona ta¬ 
bi olanların da böyle zayıflıklar göstermeleri beklenebilir. Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) ise başkalarına emrettiği her iş ve yüke başkalarıyla 
birlikte katlandı. Hatta onlardan daha fazlasını yaptı. Başkalarının 
yaşayıp da onun hariçte kaldığı hiçbir güçlük yoktu. O, diğer mü¬ 
minlerle birlikte hendeği kazan, açlık ve diğer zorluklara göğüs ge¬ 
renlerin yanında ve içindeydi. O, kuşatma sırasında savaş alanın¬ 

dan bir an olsun ayrılmadı ve bir adım bile geri çekümedi. Beni Ku- 
rayza'nm ihanetinden sonra, diğer Müslümanların aileleri gibi onun 
ailesi de tehlike üe karşı karşıya kalmıştı. O, kendisi ve ailesi için özel 
koruma tedbiri almamıştı. O, başkalarından istediği fedakârlıkların 
en büyüğünü ortaya koyabilmek için savaş alanında daima en ön 
saflarda yeralıyordu. O halde, ona tabi olduğunu söyleyen herkes, 

bu önderin ortaya koyduğu örnek davranışa da tabi olmalıydı.” 
Bu, ayetin bu çerçeve içinde ele alındığında ortaya çıkan manadır. 

Fakat ayetin sözleri geneldir ve sadece bu manaya hasretmenin bir 
anlamı yoktur. Allah, Rasûlu nun (s.a) hayatmm sadece bu anlamda 

örnek model olduğunu söylememekte, bilakis mutlak bir örnek ol¬ 
duğunu bildirmektedir. O halde bu ayet, Müslümanların hayatları¬ 
nın her yönünde Allah Rasûlü nü bir örnek model kabul etmelerini 
ve kişilik ile karekterlerini bu modele göre şekillendirmelerini gerek¬ 
tirir. 
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35. Yani, “Hz. Peygamber'in (s.a) hayatı Allah tan gafil olan kimse 
için değil, bilakis Allah ı sadece zaman zaman değil devamlı ve çok 
anan kimseler için bir örnek modeldir. Aynı şekilde onun hayatı, Al¬ 
lah'tan ümidi kesen ve kıyametin kopacağına inanmayan kimseler 
için değil, bilakis Allah'ın rahmet ve lütfundan ümitli olan ve akibeti- 
nin, bu dünyada iken kişilik ve davranışlarının ne derece Allah 
Rasûlu nün kişilik ve davranışlarına benzediği hükmüne bağlı ola¬ 
cağı bir Hüküm Gününün geleceğinden emin olan kimseler için ör¬ 
nektir.” 

36. Hz. Peygamber’in (s.a) örnek hayatına dikkat çektikten sonra 
Allah (c.c), şimdi de onun ashabını örnek olarak vermektedir ki, mü¬ 
min olduğunu iddia eden yalancılarla Allah Rasûlü'ne gerçekten ta¬ 
bi olanlar arasındaki fark meydana çıksın. Her iki grup da dıştan 
inanmış göründüğü, Müslüman sayıldığı ve namazlara katıldığı hal¬ 
de, denenme zamanı geldiğinde bu iki grup birbirinden ayrılır ve 
kimlerin Allah ve Rasûlü'ne gerçekten bağlı olduğu, kimlerinse sa¬ 
dece ismen Müslüman olduğu ortaya çıkar. 

37. Burada, 12. ayet gözönünde bulundurulmalıdır. Orada, mü¬ 
nafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanların, on-oniki bin kişilik 
büyük bir ordu tarafından sarıldıklarını ve Beni Kurayza'nın da ar¬ 
kadan saldırıya hazır olduğunu gördüklerinde açıktan şöyle dedik¬ 
leri belirtilmişti: “Allah ve Rasûlu nün bize verdiği sözler aldatmaca¬ 
dan başka bir şey değilmiş. Bize, eğer Allah'ın Dini'ne inanırsak, 
O'nun yardım ve desteğinin hep arkamızda olacağına, bütün Arabis¬ 
tan'ı ve diğer ülkeleri yöneteceğimize, Sezar ile Kisra'nın bütün ser¬ 
vetlerinin bizim olacağına dair söz verilmişti. Oysa bakın şimdi bü¬ 
tün Arabistan bizi yok etmeye gelmiş ve bizi bu felaketten kurtara¬ 
cak melek ordusundan hiçbir eser de yok.” Şimdi onlara şöyle den¬ 
mektedir: “Allah ve Rasûlu nün verdiği sözün bir anlamı, bu mümin 
olduğunu iddia eden yalancıların anladığıydı. Diğer anlamı ise sami¬ 
mi ve gerçek müminlerin anladığıydı. Onlar da bu toplanan tehlikeyi 
gördüklerinde Allah'ın va dini hatırladılar. Fakat bu va'dler, onlar 
mümin olduklarını söyledikleri anda, hiç çaba sarfetmeksizin bütün 
dünyaya galip gelecekleri ve meleklerin gelip onlann yapması gere¬ 
ken işi yapacağı anlamına gelmiyordu. Bilakis bu va’dler, onlann 
çok şiddetli sınavlardan geçirilecekleri, büyük tehlike ve zorluklar 
yaşayacaklan, fedakârlıklarda bulunacakîan ve işte ancak o zaman 
Allah'ın onlara lütfunu bahşedeceği ve Allah'ın inanan kullanna va- 
dettiği hem dünya hem ahiret saadet ve başarısına ulaşacaklan an¬ 
lamına geliyordu. 

“Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden 
cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı 
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dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve onunla 
birlikte inananlar: “Allah'ın yardımı ne zaman?” diyecek olmuşlardı, 

îyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.” (Bakara: 214) 
“İnsanlar yalnız ‘inandık’ demekle hiç smanmadan bırakılacakla¬ 

rını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri sınadık. Elbet¬ 
te Allah doğrulan bilecek, yalancılan da bilecektir.” (Ankebut: 2- 

3). 
38. Yani, “Onlar zor dönemlerin geldiğini gördüklerinde, imanla¬ 

rında tereddüt etmediler, bilakis imanlan daha da güçlendi ve onlar 
Allah a itaati bırakmak yerine, tam bir kararlılık ve samimiyet içinde 
herşeylerini Allah yolunda feda edip, O'na teslim olmayı tercih etti¬ 
ler.” 

Burada iman ve tevekkülün, dinin her emir ve isteğinde denemeye 
tabi tutulan nefsin bir niteliği olduğuna dikkat edilmelidir. Hayatın 
her safhasında insan, dinin bir şey emrettiği veya yasakladığı, veya 
kişiden hayaüm, servetini, zamanını ve kişisel arzularını feda etme¬ 
sini istediği durumlarla karşı karşıya gelir. Bu tür durumların her 
birinde itaatten sapan kişinin iman ve itminanı azalır, emre itaat 
eden kişinin iman ve itminanı ise artar ve güçlenir. Kişi başlangıçta 
sadece İslâm'ın temel akidesini kabul ederek (Kelime-i şehadet) 
Müslüman ve mümin olabiliyorsa da, onun iman durumu sabit kal¬ 

maz, bilakis gerilemeye veya ilerlemeye müsaittir. Samimiyet ve ita¬ 
at ruhundaki bir azalma, imanın gerilemesine neden olur, öyle ki bu 
sürekli gerileme kişiyi, ufacık bir hareketinde müminlikten müna¬ 

fıklığa geçeceği bir uç sınıra getirebilir. Bunun aksine bir kimse ne 
kadar çok samimi ise, onun itaati o kadar mükemmel, din yoluna 
bağlılık ve fedakarlığı o kadar büyük olacak, imanı da o denli artıp 
sadıklar derecesine yükselebilecektir. Fakat imandaki bu artma ve 
azalma sadece manevi bir olaydır ve sadece Allah tarafından tespit 
edilip hüküm verilebilir. İnsanlar içinse iman, bir Müslümanın 

İslâm'a girdiğini söylerken yaptığı şehadettir ve kişi bu şehadetinde 
sebat ettikçe Müslüman sayılır. Bu hususta, falanca kişinin yarı 
Müslüman olduğunu, falancanın üçte bir, bir diğerinin iki kat, öte¬ 

kinin üç kat Müslüman olduğunu söyleyemeyiz. Aynı şekilde hu¬ 
kukî işlemlerde bütün Müslümanlar aynı ve eşittir. Bir kimseye da¬ 
ha fazla imanı olduğu için fazla hak, bir diğerine az imanlı olduğu 

için daha az hak verilmesi imkansız bir şeydir. Bu yönlerden imanın 
azlığı veya çokluğu sözkonusu değildir ve işte bu anlamda İmam Ebu 
Hanife: “İslâm'da iman eksilip artmaz.” demiştir. Bkz. Enfal an: 2, 
Feth an: 7. 

39. Yani, “Bazıları Allah yolunda hayatlarını feda etmiş, bazıları da 
imanı uğrunda hayatını feda edeceği bir fırsat beklemektedir.” 
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25 Allah, küfredenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiç bir 
hayra varamadılar. Savaşta Allah, (yardımcı ve zafer nasib edici olarak) 
mü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib olandır. 

26 Kitab ehlinden onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi40 ve 
onlann kalplerine korku düşürdü. Siz (onlardan) bir kısmını öldürüyor¬ 
dunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz. 

27 Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına.ve daha ayak 
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basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah, her şeye güç yetirendir. 
28 Ey peygamber41 eşlerine söyle: "Eğer siz dünya hayatım ve onun 

süslü-çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım ve güzel bir 
salma tarzıyla sizi salıvereyim." 

29 "Eğer siz Allah’ı, Resulü'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, artık 
hiç şüphe yok Allah, içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir 
hazırlamıştır."42 

30 Ey Peygamberin kadınlan, sizden kim açık bir çirkin-utanmazlık- 
ta bulunursa, onun azabı iki kat olarak arttınlır.43 Bu da Allah'a göre pek 
kolaydır.44 

AÇIKLAMA 

40. Beni Kurayza Yahudileri. 

41. Buradan itibaren 35. ayete kadar olan ayetler, Hendek Savaşı 
ve Beni Kurayza Gazvesi nden hemen sonra nazil olmuştur. Bu olay¬ 
larla ilgili geniş bilgiyi surenin giriş bölümünde yer vermiştik. Müs¬ 
lim'de Hz. Cabir ibn Abdullah'tan rivayet edilen bir hadise göre: “Bu¬ 

gün Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (r.a), Hz. Peygamberi (s.a) ziyaret et¬ 
tiler. Hanımlarının çevresinde oturduğunu ve Hz Peygamberin de 
(s.a) sessiz olduğunu gördüler. Hz. Ömer'e (r.a) hitaben: “Gördüğün 
gibi çevremde oturuyorlar ve benden harcamaları için para istiyor¬ 
lar.” dedi. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir ve Ömer (r.a) kızlarını azar¬ 
ladı ve: “Niçin, Nebî'yi (s.a) üzüyor ve sahip olmadığı şeyleri ondan is¬ 
tiyorsunuz?" dediler.” Bu olay, Hz. Peygamber in (s.a) o dönemde 
ekonomik yönden ne kadar zorluklar içinde olduğunu ve İslâm'la 
putperestliğin şiddetli bir çatışma halinde olduğu o dönemde eşleri¬ 

nin isteklerinden ne kadar üzüntü duyduğunu göstermektedir. 
42. Bu ayet nazil olduğunda Peygamber in (s.a) dört hanımı vardı: 

Hz. Şevde, Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Hz. Ümmü Seleme, Henüz Hz. Zeynep 

(r.a) ile evlenmemişti, (ibn A rabi: Ahkamül-Kur’an, Mısır baskısı, 
1958, cilt. 11, s. 51213) Bu ayet nazil olduğunda ilk önce Hz. Aişe ile 
konuştu ve şöyle dedi: “Sana birşey soracağım; cevap vermekte acele 

etme, anne-babana sor, daha sonra karar ver.” Daha sonra Allah'ın 
emrini ona bildirdi ve bu ayeti okudu. Hz. Aişe'de şu cevabı verdi: 

“Bu konuda anne-babama mı danışayım? Allah'ı, Rasulünü ve ahi¬ 

re ti tercih ediyorum.” Bundan sonra teker teker hanımlarına gitti ve 
her birine aynı şeyi sordu. Hepsi de Hz. Aişe'nin verdiği cevabı verdi¬ 
ler. (Müsned-i Ahmet, Müslim, Nesaî) 

Bu olaya tahyir adı verilir, yani kocanın karısına boşanma veya ya¬ 
nında kalma konusunda karar vermede serbest bırakılması. Bu. Hz. 
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Peygamber (s.a) için bir zorunluluktu, çünkü Allah ona eşlerini mu¬ 
hayyer bırakmasını emretmişti. Eğer Hz. Peygamber in (s.a) hanım¬ 
larından biri ayrılmayı seçmiş olsaydı, Hz. Peygamber in (s.a): “Size 
istediklerinizi vereyim ve sizi güzellikle bırakayım.” sözlerinden de 

anlaşılacağı gibi otomatik olarak tamamen boşanmış olmayacak, bi¬ 
lakis Peygamber (s.a) tarafından boşanacaktı. Fakat Hz. Peygamber 
(s.a) onu mutlaka boşardı. Çünkü sözünde durmamak bir peygam¬ 
bere yakışmaz. Tabii ki boşandıktan sonra bu hanım, Hz. Pey gam - 
ber'in eşleri statüsünde olmayacak ve hiçbir Müslümana da artık 
haram olmayacaktı. Çünkü o kendisine verilen seçenekler içinde 
dünyayı, onun nimet ve süsünü seçmiştir ve evlenmesi yasaklandı¬ 
ğında bu seçeneği gerçekleştiremez. Diğer taraftan ayetten, Hz. Pey- 

gamber'in, (s.a) dünyaya karşılık Allah'ı, Rasulunü ve ahireti tercih 
eden eşlerini boşama hak ve yetkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. 
Çünkü tahyirin sadece iki yönü vardır: Eğer eşlerden biri dünyayı se¬ 
çerse boş olacak; eğer Allah ı, Rasûlünü ve ahiret hayatını seçerse 

boşanmayacaktır. Tabii ki, eğer hanımlarından biri bir seçeneği ter¬ 
cih ederse, diğeri ona haram olur. 

İslâm Hukukunda tahyir aslında boşanma hakkının devredilmesi 

anlamına gelir. Koca, karısına boşanma veya kendisi ile birlikte kal¬ 
ma seçeneği verir. Bu konuda fakihlerin kitap ve sünnetten çıkar¬ 
dıkları hükümler şunlardır: 

1) Koca, karısına bu hakkı bir kez verdi mi, onu geri alamaz ve ka¬ 
rısının bu hakkı kullanmasını engelleyemez. Fakat kadın mutlaka 
bu hakkı kullanmak zorunda değildir. Kocası ile evdi kalmaya veya 
boşamaya, ya da hiçbir şeyi tercih etmeyip tahyir hakkının iptaline 
karar verebilir. 

2) Bu hakkın kadına aktanlacağı iki durum vardır: a) Koca, bo¬ 
şanma hakkını karısına verdiğini açıkça ifade etmelidir. Eğer açıkça 
bu boşanmadan bahsetmezse, bu niyete sahip olmalıdır. Mesela: 

“Seçim senin” veya “Sen bilirsin" derse, bu dolaylı ifadeler eğer koca¬ 
nın niyeti sabit değilse, boşanma hakkının kadına geçmesine neden 
olmaz. Eğer kadın hak iddia eder, kocası da bunu kastetmediğine 

dair yemin ederse, kadm bu sözlerin bir kavga sırasında veya boşan¬ 
ma ile ilgili olarak söylendiğini ispat etmedikçe kocanın sözüne iti¬ 
bar edilir. Kavga sırasında bu sözler sarfedildiğinde, bunlar boşan¬ 
ma kastı ile söylenmiş ve tahyire niyet edilmiş olur, b) Kadm boşan¬ 

ma hakinin kendisine verilmiş olduğunu bilir. Eğer söylendiği sırada 
orada yoksa, başkalarından öğrenir, eğer orda bulunduysa kendisi 
duyar. Kadm bu sözleri duymadıkça veya bunun haberini almadık- 
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ça boşanma hakkı kadına geçmez. 

3) Kadının bu hakkının kullanacağı sürenin sınırlarına gelince, 
eğer kocası boşanma hakkını herhangi bir süre belirmeksizin ver¬ 
mişse bu konuda fakihler farklı görüşlere sahiptirler. Bazı fakihler 
kocasının kendisine bu hakkı verdiği mecliste hakkını kullanması 
gerektiği görüşündedirler. Eğer kadın, meclisi herhangi bir cevap 
vermemeksizin terkederse veya cevap vermek istemediğini gösterir- 
cesine dikkatini başka bir şeye çevirirse kendisine verilen haktan 

vazgeçmiş olur ve artık onun için muhayyerlik sözkonusu değildir. 
Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ibn Mes'ud, Hz. Cabir b. Abdullah, Atâ, 
Cabir bin Zeyd, Mücahid, Şa'bi, Naha'i, İmam Malik, İmam Ebu Ha- 
nife, İmam Şafî, İmam Evzâi, Süfyan-ı Sevri ve Ebu Sevr'in görüşü 

budur. Diğer görüşü ise, seçim kararının o meclisle sınırlı olmadığı, 
bilakis kadının daha sonra da kararını verebileceğini söyler. Hz. Ha¬ 
şan Basri, Kadade ve Zühri bu görüştedir. 

4) Eğer koca verdiği hak için bir süre belirler ve mesela: “Bir ay ve¬ 
ya bir yıl seçme süren var, ya da şu süre içinde muhayyersin” derse, 
kadın bu hakkı ancak o süre içinde kullanabilir. Fakat, eğer: “Bu 
hakkı istediğin zaman kullanabilirsin" derse, kadın bu hakkını sü¬ 
resiz kullanabilir. 

5) Eğer kadın boşanmaya karar verirse, bu niyetini açıkça ve ka¬ 
rarlı bir şekilde ifade etmelidir. Niyeti tam olarak ortaya çıkarmayan 
belirsiz ve kaypak sözler bir hüküm ifade etmez. 

6) Kanunî olarak koca, karısına bu hakkı üç şekilde verebilir: a) 
“Senin işin senin elindedir" diyebilir veya b) “Kendini ihtiyar et" (seçi¬ 
mini kendin yap) veya c) “Dilersen kendini boşa" diyebilir. Bu sözle¬ 
rin her birinin hukukî sonuçlan farklıdır: 

a) Eğer koca “senin işin elindedir” derse ve kadm da açıkça boşan¬ 
ma karannda olduğunu söylerse, Hanefilere göre bu, bâyin (geri dö¬ 
nülmeyen) talâk olur. Yani bundan sonra kocanın kan-koca eğer is¬ 
terlerse tekrar nikalılanabilirler. Eğer koca “Senin için senin elinde¬ 
dir, ama sadece bir talak için" derse, bu, bir talâk (ric'i) sayılır, yani 
koca iddet süresi içinde kansına dönebilir. Fakat koca muhayyerlik 

hakkını kadına verdiği sırada üç talakın hepsine birden niyet etmiş¬ 
se veya bunu bizzat ifade etmişse, o zaman kadının bu hakkı kullan¬ 
ması, kadın üç kez boşandığını söylese de söylemese de, geri dönül¬ 

mesi mümkün olmayan talâk anlamına gelir, (üç bâyin talak) 
b) Eğer koca kansına bu hakkı “kendini ihtiyar et” (seçimini ken¬ 

din yap) sözleriyle verirse, kadın da bu hakkı açık bir ifadeyle kulla¬ 
nırsa, Hanefilere göre, koca üç-tabaka niyet etmiş olsa bile geri dö- 
nülebilen talak (ric'i) anlamına gelir. Fakat koca açık bir ifadeyle üç 
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talak için muhayyerlik vermişse, kadının bu hakkı kullanmasıyla üç 

talâk gerçekleşmiş olur. İmam Şafii'ye göre, koca muhayyerliği ver¬ 

diği sırada boşama niyeti taşıyorsa ve kadın da bu hakkı kullanırsa 

bu geri dönülebilir bir boşama (bir ric'i talak) olur, imam Malik e gö¬ 

re, eğer medhule-zifaf görmüş kadma bu hak verilmişse üç talak an¬ 

lamına gelir, eğer gayrı medhule-zifaf görmemiş kadına bu hak veril¬ 

mişse kocanın bir talaka niyet etmiş olduğu iddiası kabul edilir. 

c) “Dilersen kendini boşa" sözleri kullanıldığında, kadın da bu 

hakkı kullanır ve boşanmayı seçerse, bu bâyin (nikahsız geri dönüle- 

meyen) değil, bir ric'i (kocanın iddet süresi içinde karısına dönme 

hakkının varolduğu) talâk anlamına gelir. 

7) Eğer koca muhayyerlik hakkını verdikten sonra kadın nikahlı 

kalmayı seçerse, boşanma vuku bulmaz. Hz. Ömer, Hz. Abdullah 

bin Mes'ud, Hz. Aişe, Hz. Ebu d-Derda, lbn Abbas ve Ibn Ömer bu gö¬ 

rüştedirler. Daha birçok fakih de bu görüşü kabul etmişlerdir. 

Mesrûk, bu konuda Hz. Aişe’ye (ra) sorduğunda şu cevabı vermiştin 

“Hz. Peygamber (s.a) eşlerini muhayyer bıraktı, onlar da onun nikahı 

altında yaşamayı seçtiler, öyleyse bu talak sayılabilir mi?” Bu konu¬ 

da gelen rivayetlere göre, Hz. Ali ve Hz. Zeyd (r.a) böyle bir durumda 

bir ric'i talakın meydana geldiği görüşündedirler. Fakat başka bir ri¬ 

vayete göre, bu iki şahabı de talakın meydana gelmeyeceği görüşün¬ 

dedirler. 

43. Bu, Hz. Peygamber in (s.a) hanımlarından birinin böyle bir 

edepsizlik yapmış olma ihtimali (Allah korusun) olduğu anlamına 

gelmez. Bu uyan, onların müminlerin anneleri olduklannın farkın¬ 

da olmalan gerektiği, bu nedenle ahlakî sorumluluklannm büyük 

olduğu ve davranışlarının mükemmel ve saf olması gerektiği anlamı¬ 

na gelir. Buna benzer bir şekilde Allah Hz. Peygambere de (s.a) şöyle 

hitap etmektedir “Eğer şirk kpşarsan, bütün amellerin boşa gider.” 

(Zümer: 65). Bu da Hz. Peygamberin (s.a), Allah korusun, şirk koş¬ 

ma ihtimali olduğu anlamına gelmez, bilakis Hz. Peygamber'in (s.a), 

bu vesileyle de diğer Müslümanlann, şirk'in çok dikkat edilmesi ge¬ 

reken büyük bir günah olduğunun farkında olmalan gerektiğini an¬ 

latmak ister. 

44. Yani, “Siz, Peygamberin (s.a) hanımlan olmanız hasebiyle Al¬ 

lah'ın azabından kurtulacağınız veya dünyada yüksek makam ve 

dereceye sahip olduğunuz için Allah'ın sizi hesaba çekmekte güçlü¬ 

ğe düşeceği gibi yanlış bir zanna kapılmayın.” 
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31 Ama sizden kim de Allah'a ve Resulü'ne gönülden-itaat eder ve sa- 
lih bir amelde bulunursa, ona da ecrini iki kat veririz.45 Ve biz ona üstün 
bir nzık da hazırlamışız dır. 

32 Ey peygamberin kadınlan, siz kadınlardan herhangi biri (gibi) de¬ 
ğilsiniz;46 eğer sakınıyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin ki, son¬ 
ra kalbinde hastalık bulunan kimse tamah eder. Sözü maruf bir tarzda 
söyleyin.47 

33 Evlerinizde vakarla-oturun48 (evlerinizi karargah edinin), ilk cahi- 
liye (kadınlan)nın süslerini açığa vurması gibi, siz de süslerinizi açığa 

vurmayın,49 dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a Resulü'ne itaat 
edin. Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) gi¬ 
dermek ve sizi tertemiz kılmak ister.50 

AÇIKLAMA 

45. Bu insanların günahları nedeniyle iki kat azaba çarptırılmala¬ 
rının, iyi bir amel karşılığında da onlara iki kat mükafat verilmesinin 
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nedeni, Allah'ın toplum içinde yüksek makam verdiği kişilerin in¬ 
sanlara lider olmalan ve insanlann çoğunun iyi de olsa kötü de olsa 
bu liderlere tabi olmasıdır. Bu nedenle onların kötü amelleri sadece 

kendileriyle sınırlı kalmaz, bilakis bir topluluğun bozulmasına se¬ 
bep olur. İyi amelleri de kendileri ile sınırlı kalmaz ve birçok başka 
insanın da kurtuluşuna neden olur, işte bu yüzden cezalandırıldık¬ 

larında hem kendi günahlan, hem de başkalarının doğru yoldan 
sapmalan için cezalandırılır. İyi amel işlediklerinde de, sadece kendi 
işledikleri iyi ameller nedeniyle değil, iyiye yönelttikleri diğer insan¬ 

lar nedeniyle de mükafatlandırılırlar. 
Bu ayet aynı zamanda, bir kişi ve eşyanın güvenilirlik ve yasak¬ 

lanma derecesi ne kadar yüksek olursa, bu güven ve yasağı çiğne¬ 

menin o kadar ciddi olacağı ve cezasmm da o kadar büyük olacağı il¬ 
kesini ifade etmektir. Mesela, camide içki içmek, evde içmekten da¬ 
ha bir günahtır ve bu nedenle daha şiddetli bir cezayı gerektirir. Aynı 
şekilde mahrem akrabalarla zina etmek etmek, başka bir kadınla zi¬ 
na etmekten daha büyük bir günahtır. Ve bu nedenle daha büyük 

bir cezaya sebep olacaktır. 
46. Buradan itibaren paragrafın sonuna kadar olan ayetler, 

İslâm'da tesettür emrinin yeraldığı ayetlerdir. Bu ayetlerde sadece 
Hz. Peygamber in (s.a) hanımlarına hitap edilmesine rağmen bütün 
Müslümanların evlerinde aynı reformun yapılması amaçlanmakta¬ 
dır. Hitaba Hz. Peygamberin (s.a) evinden başlanmasının nedeni, 
böyle temiz bir hayat tarzı onun evinden başlarsa, diğer Müslüman 
evlerindeki hanımların da bu tarza uyacakları gerçeğidir. Çünkü 
onun evine bütün Müslümanlar tarafından örnek alınacak bir mo¬ 
del olarak bakılmaktadır. Bazı kimseler, bu ayetlerin sadece Pey¬ 

gamberin (s.a) hanımlarına hitap ettiğini görüp bu emirlerin sadece 
onlan kastettiğini iddia ederler. Fakat bu ayetlerin devamını okuyan 
bir kimse, müslüman kadınlan değil de sadece müminlerin annele¬ 

rini kasteden bir emir olmadığını hisseder. Allah'ın (c.c) sadece Hz. 
Peygamber in (s.a) hanımlarının pislikten temizlenmesini, sadece 
onlann Allah'a ve Rasûlüne itaat etmesi ve namazı kılıp zekatı ver¬ 

mesi gerektiğini kastetmiş olması mümkün müdür? Eğer kasıt bu 
olamazsa, onlann evlerinde vakarla oturmaları, cahiliye yürüyü¬ 
şünden kaçınmaları, namahrem erkeklerle yumuşak sözlerle ko- 

nuşmamalan konusundaki emirler nasıl sadece onlar için geçerli 
olabilir? Aynı konu içinde bazı emirlerin genel (âm), bazılannınsa 
özel (has) olduğuna delalet eden bir hüccet var mıdır? 

“Siz diğer kadınlar gibi değilsiniz” cümlesi, diğer kadınların süslü 
bir şekilde sokağa çıkıp, erkeklerle rahatça konuşabilecekleri ve 
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flört edebilecekleri, “siz ise böyle davranamazsınız” anlamına gel¬ 
mez. Bunun aksine kullanılan üslûp bir adamın sadece kendi çocu¬ 
ğuna şöyle demesi gibidir: “Sen sokak çocukları gibi değilsin, küfür¬ 
lü konuşmamalısın." Bu cümleden hiç kimse, bu adamın sadece 
kendi çocuğunun küfretmesini kötü gördüğü, diğerlerinin böyle bir 
dil kullanmasına ise aldırmadığı sonucunu çıkarmaz. 

47. Yani. “Zaruretler halinde erkekle konuşmasında bir beis yok¬ 
tur, iakat böyle bir durumda kadının ses tonu ve konuşma tarzı kar¬ 
şısındaki erkeğin boş ümitlere kapılmayacağı bir ciddiyette olmalı¬ 
dır. Kadının ses tonunda bir yumuşaklık, konuşmasında bir kay¬ 

paklık ve dinleyen erkeğin duygularını harekete geçirecek ve onu ile¬ 
risi için ümide teşvik edecek şekilde bir tatlılık, olmamalıdır. 

Bu tür bir konuşma hakkında Allah, böyle konuşmanın, kalbinde 

Allah korkusu ve kötülükten sakınma olan bir kadına yakışmayaca¬ 
ğını söyler. Başka bir deyişle, bu Müslüman ve muttaki bir kadının 
değil, hailf ve günahkâr bir kadının konuşma tarzıdır. Eğer bu ayet 
Nur Suresi 31. ayetle birlikte okunursa (“gizli zinetleri bilinsin diye 
ayaklarım yere vurmasınlar") Allah'ın, kadınların sesleriyle veya ta¬ 
kılarından çıkan seslerle başka erkekleri cezbetmemelerini ve başka 

erkeklerle konuşmak zorunda kaldıklarında ise ciddi bir şekilde ko¬ 
nuşmalarım murad ettiği anlaşılır. İşte bu nedenle kadınların ezan 
okuması yasaktır. Bunun yanış ıra eğer bir kadın cemaatle namaza 
iştirak eder ve imam da bir hata yaparsa, kadın erkekler gibi Sübha- 

nallah diyerek imamı uyaramaz; sadece ellerini çırparak imama ha¬ 
tasını hatırlatabilir. 

Şimdi de şunlara bir göz atalım: İslâm, kadının başka erkeklerle 
tatlı ve yumuşak bir sesle konuşmasına izin vermez, hatta zaruri bir 
ihtiyaç olmaksızın erkeklerle konuşmasını yasaklarken, kadının 

sahneye çıkıp dansetmesine, şarkı söylemesine, flört etmesine ve 
cazibesini ortaya koyarak dolaşmasına izin verebilir mi? Kadının 

radyoda aşk şarkıları söylemesine müsaade edebilir mi? Veya ka¬ 
dınlan uçak hostesi yapıp onlan özellikle yolculan cezbetmek üzere 
yetiştirebilir mi? Ya da kadınların süslü püslü bir şekilde kulüplere, 
toplantılara ve sosyal faaliyetlere katılmasına, erkeklerle karmaka¬ 
rışık bir ortamda bulunmasına ve onlarla eğlenip vakit geçirmesine 
izin verebilir mi? Bu kültür hangi Kur'an'dan çıkarılmıştır? Çünkü 
Allah'ın gönderdiği Kur'an'da bunlara izin verildiğine dair hiçbir işa¬ 

ret yoktur. 
48. Metindeki “ «V " kelimesi bazı dilbilimcilere göre karâr dan. ba¬ 

zılarına göre ise vekâr dan türemiştir. Birinciyi kabul edersek “otu¬ 

run, sebat edip durun". İkinciyi kabul edersek “Huzur içinde olun. 
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vekarla oturun” anlamına gelir. Her iki durumda da ayet, kadının fa¬ 
aliyet alanının ev olduğu anlamına gelir. Kadın faaliyetlerini bu çer¬ 
çeve dahilinde huzur içinde sürdürmeli ve ancak zaruri bir ihtiyaç 
olduğunda evinden dışan çıkmalıdır. Bu anlam, ayetin ifadesinden 
ortaya çıkmaktadır ve bunu daha şiddetle vurgulayan hadisler de 
vardır. Hafız Ebu Bekir Bezzar, Hz. Enes'den (r.a), kadınların Hz. 
Peygamber e (s.a) şöyle bir şikayette bulunduklarını rivayet eder: 
“Bütün sevapları erkekler kazanıyor. Savaşa gidiyorlar ve Allah yo¬ 
lunda büyük ameller işliyorlar. Savaşa gidenlerin sevabını kazan¬ 

mak için bizim ne yapmamız lazım? ” Hz. Peygamber (s.a) şu cevabı 
verdi: “Sizin aranızda evinde oturan, savaşa giden kadar sevap kaza¬ 
nır.” Hz. Peygamber'in (s.a) anlatmak istediği nokta şuydu: Savaşa 

giden kimse, ancak, evinde herşeyin yolunda olduğundan, karısının 
eve ve çocuklara baktığından ve karısının, yokluğunda kendisini al¬ 
datmasının imkansız olduğundan emin olursa huzur içinde savaşa¬ 
bilir. Savaşa giden kocasına bu emniyet ve huzuru veren kadın, evde 
oturduğu halde savaşta kocasına ortak olmuş gibidir. Bezzar ve Tir- 
mizi'nin Hz. Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet ettikleri başka bir ha¬ 
dise göre Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Kadın tesettürlü 
ve peçeli olmalıdır. O evinden çıktığında şeytan ona gözünü diker. 
Kadın evinde olduğu zaman Allah'ın rahmetine daha yakındır.” (Ay¬ 
rıntılı açıklama içn bkz. Nur Suresi an: 49) 

Kur’an’m bu açık ve kesin emri ışığında, Müslüman kadınların 
meclis ve parlamentolara üye olmasına, evin dışında sosyal faaliyet¬ 
lere katılmalarına, devlet dairelerinde erkerlerle yanyana çalışmala¬ 
rına, kolejlerde erkeklerle beraber eğitim yapmalarına, hastahane- 
lerin erkek kısmında hemşire olarak çalışmalarına, uçaklarda hos¬ 
teslik yapmalarına veya eğitim için yurt dışına gönderilmelerine asla 
müsaade edilemez. Kadınların ev dışı faaliyetine izin verildiğini sa¬ 
vunanların en kuvvetli delili, Hz. Aişe'nin (r.a) Cemel savaşında rol 
almış olmasıdır. Fakat bu delili öne sürenler herhalde Hz. Aişe'nin 

(r.a) bu konudaki görüşünü bilmiyorlar. Abdullan bin Ahmed bin 
Hanbel Zevaid’üz-Zühd'ünde, İbn Münzir, İbn Ebi Şeybe ve lbn 

Şa d da kitaplarında Mesrük'tan şöyle bir hadis rivayet ediyorlar: 
Hz. Aişe Kur an okurken (ve karne fi büyütikünne) ayetine geldiğinde 
elinde olmadan ağlamaya başlardı, öyle ki başörtüsü gözyaşlann- 

dan ıslanırdı. Çünkü bu ayet, ona Cemel Savaşı sırasında işlediği 
hatayı hatırlatırdı. 

49. Bu ayette, ayetin tam kavranabilmesi için mutlaka iyi anlaşıl¬ 
ması gereken iki önemli kelime kullanılmıştır: teberrüc ve cahiliyet’ül- 
üla. 
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Arapçada teberrüc kelimesi başkalannm önünde açılıp saçılmak 
anlamına gelir. Araplar berac kelimesini bariz ve yüksek olan her 
nesnç için kullanırlar. Kuleye, yüksek meydanda ve aşikâr olduğu 

için borç derler. Yelkenli gemiye Bârice derler. Çünkü yelkenleri uzak¬ 
tan görülebilir. Teberrüc kelimesi kadın için kullanıldığında şu üç 
anlama gelin 1) Kadının yüzünün ve vücudunun cazibesini insanla- 
nn önünde göstermesi; 2) Takılarını ve elbisesinin süsünü başkala¬ 
rına göstermesi 3) Yürüyüşü, endamı ve işvesi ile dikkat çekip kendi¬ 
ni ortaya koyması. İleri gelen dilbilimciler ve müfessirler de kelimeye 

bu anlamı vermişlerdir. Mücahid, Katâde ve İbn Ebi Nuceyh: 'Teber¬ 
rüc, cilveli, dikkat çekici, endamlı bir şekilde yürümektir.” demişler¬ 
dir. Mukatil: “Kadının gerdanhklannı, küpelerini ve göğsünü (gerda¬ 

nını) göstermesidir.” der. El-Müberred: “Kadının gizlemesi gereken 
zinetlerini açığa vurmasıdır." der. Ebu Ubeyde ise: "Kadının, erkek¬ 
lerin dikkatini çekmek için vücudunu ve elbiselerini göstererek ken¬ 
disini ortaya koymasıdır." der. 

Cahiliyye kelimesi buranın yanısıra Kur an da üç yerde daha kul¬ 
lanılmıştır. Al-i lmran-154‘de, Allah yolunda savaşmaktan korkup- 

kaçınanlar için: “Bazıları da kendi canlarının kaygısına düşüp Al¬ 
lah'a karşı cahiliye zannı gibi haksız bir zanda bulunuyorlardı." den¬ 
mektedir. Maide-50'de Allah’ın indirdiği kanunlar yerine, kendi ka¬ 

mudan ile hükmetmek isteyenlere hitaben: “Onlar cahiliyyenin hük- 
n.ünü mü istiyorlar?” buyurulmaktadır. Ve Fetih Suresi 26. ayette, 

Mekkeli müşriklerin, Müslümanların umre yapmasına izin verme¬ 
melerine neden olan önyargılan "cahiliyye hamiyyeti" olarak nitelen¬ 
mektedir. Bir hadise göre, Ebüd-Derda bir tartışma sırasında, kar¬ 
şısındaki ile annesi yüzünden alay etti. Hz. Peygamber (s.a) bunu 
duyunca “sende hâlâ cahiliyye belirtileri var,” dedi. Başka bir hadise 
göre Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Üç şey cahiliyyeyi gös¬ 
terir: Başka bir kimsenin soyu ile alay etmek, yıldızların hareketi ile 
fal bakmak ve ölülerin ardından yas tutmak.” Bütün bu adetler, İs¬ 
lam terminolojisinde cahiliyyenin İslâm kültürüne, medeniyetine, 
İslâm ahlâkına ve İslâmî düşünüş ve davranış tarzına aykın her tür 

tutum ve davranış anlamına geldiğini göstermektedir. O halde, cahi- 
liyetül-üla, İslâm öncesi Arapların ve tüm diğer toplumlann içinde 
bulunduğu kötü ve gayri-lslâmî durum anlamına gelir. 

Bu açıklamaya göre, Allah’m yasakladığı şey, kadınların fiziksel 
güzellik ve cazibelerini göstererek evden dışarı çıkmalarıdır. Allah, 
kadınlara evlerinde oturmalarını emretmektedir; çünkü, onlann 
asıl faaliyet alanı, dış dünya değil, evin içidir. Bununla birlikte ka¬ 
dınlar iş için dışan çıkmak zorunda kalırlarsa, İslâm öncesi cahiliye 
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kadınlan gibi çıkmamalıdırlar. Çünkü, yüz ve vücudunu ortaya ko¬ 
yarak ve zinetlerini, güzel elbiselerini göstererek, endamlı bir şekilde 
yürümek İslâm toplumundan bir kadına yakışır bir davranış değil¬ 
dir. Bunlar İslâm'ın kabul etmediği cahiliye adet ve davranışlarıdır. 
Şimdi herkes memleketimizde popüler hale getirilen kültürün, 
Kur an a göre, İslam kültürü mü yoksa cahiliye kültür mü olduğuna 
kendisi düşünüp karar versin. 

50. Ayetin yer aldığı konunun çerçevesinden, Ehl'ül-Beyt (ev halkı) 
ile, burada, Hz. Peygamberin eşlerinin kastedildiği anlaşılmaktadır. 
Çünkü hitap, “Ey Peygamber in hanımları” diye başlamaktadır ve 
gerek bu ayetten önce, gerekse sonraki bütün konunun muhatabı 
da yine Peygamber in (s.a) hanımlarıdır. Bunun yanısıra "Ehl'ül- 
Beyt" kelimesi Arapçada, Türkçedeki (ev halkı) “aile” (İngilizcede hou- 
sehold) anlamında kullanılmaktadır. Ve bir adamın karısını ve ço¬ 
cuklarını kapsayan bir terimdir. Hiç kimse "kan"yı ev halkından 
saymamazlık edemez. Kuran bu kelimeyi bundan başka iki yerde 
daha kullanır ve her iki yerde de “kan" ailenin en önemli üyesi olarak 
bu kelimenin tarifi kapsamına girer. Hud Suresi nde, melekler Hz. 
İbrahim'e (a.s) bir oğul müjdelediklerinde, kansı şöyle der: “Vay ba¬ 
na, ben kocamış iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mı¬ 
yım?” Melekler dediler ki: “Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Ey İbra¬ 
him'in ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir.” Ka- 
sas Suresi nde, Musa (a.s) bebek iken Firavun un evine vardığında 
ve kansı ona uygun bir süt anne aradığı sırada, Musa'nın (a.s) kız- 
kardeşi şöyle der: “Size, onu büyütecek ve iyi bakacak bir ev halkını 
haber vereyim mi?” O halde arapça ifade kuralı, hepsi, Peygamber in 
(s.a) hanımlannın ve çocuklannın Ehl'ül-Beyt terimi içinde yeraldık- 
lannı göstermektedir. Bu yüzden îbn Abbas, Urve bin Zübeyr ve ikri- 
me, bu ayetteki Ehl'ül-Beyt ile Peygamberin (s.a) hanımlannın kas¬ 
tedildiği görüşündedirler. 

Fakat Ehlü'l-Beyt ile Peygamber in (s.a) hamımlannın kastedildiği 
ve başka hiç kimsenin buna dahil olmadığını söylemek de yanlıştır. 
Çünkü “ev halkı” bir kimsenin ailesine mensup olan herkesi kapsa¬ 
yan bir terimdir. Aynca Hz. Peygamber de (s.a) bu noktayı açıklığa 
kavuşturmuştur. Ibn Ebi Hâtim'e göre, Hz. Aişe'ye (r.a), Hz. Ali (r.a) 
hakkında sorulduğunda, şu cevabı vermiştir: “Hz. Peygamberin en 
çok sevdiği ve onun en çok sevdiği kızının kocası olan bir kimseyi mi 
bana soruyorsunuz?” Daha sonra Hz. Peygamber in (s.a) Hz. Ali, Hz. 
Fatıma, Hz. Haşan ve Hüseyin'i (r.a) çağırdığını, bir örtü altına alıp 
şöyle dua ettiğini anlattı: “Allah'ım, bunlar benim ev halkım (Ehl'ül- 
Beyt), onlardan pisliği uzaklaştır ve onlan tertemiz kıl.” Hz Aişe der 
kii: “Ben de senin ev halkından biriyim (yani beni de o Örtünün altına 
alıp dua etsen) dedim.” Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) şu cevabı 
verdi: “Sen dışarıda kal. Elbette sen zaten ehli beyttensin.” Müslim, 
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Tlrmizi, Ahmed, Ibn Cerir, Hakim, Beyhâki gibi muhaddisler, Ebû 
Said el-Hudri, Hz. Aişe, Hz. Enes, Hz. Ürrımü Seleme, Hz. Vâsile bin 
Eska ve başka birçok sahabiden, Hz. Peygamber in (s.a) Hz. Ali, Hz. 
Fatıma ve iki oğlunu Ehl-iil Beyt'ten saydığını gösteren birçok hadis 
rivayet etmişlerdir. O halde onlan Ehl'ül-Bcyt'ten saymayanların gö¬ 
rüşü yanlıştır. 

Yukarıdaki hadislere dayanarak Hz. Peygamberin (s.a) hanımla¬ 
rını Ehl'ül-Beyt kapsamı içine almayanlar da hata içindedirler. Çün¬ 
kü Kur an tarafından açıkça ifade edilen bir noktaya hadisle karşı çı¬ 
kılmaz. Aynca zaten bu hadislerden böyle bir anlam çıkarılamaz. 
Bazı hadislerde rivayet edilen, Hz. Peygamberin (s.a) ailesinden dört 
kişiye örttüğü örtünün içine Hz. Aişe ve Hz. Ümmü Seleme'yi (r.a) al¬ 
maması olayından, onlan Ehl'ül-Beyt içine dahil etmediği anlamı çık ¬ 
maz. Peygamberin (s.a) eşleri zaten “ev halkrndandırlar; çünkü 
Kur'an onlara Ehl'ül-Beyt diye hitap etmiştir. Bununla birlikte Hz. 
Peygamber (s.a) Kur an daki bu açık ifadenin ailenin diğer üyelerinin 
Ehl’ül-Beyte dahil olmadığı gibi bir yanlış anlamaya sebep olabilece¬ 
ğini düşünerek, onlann da (Hz. Ali, Fatıma ve iki oğullan) ev halkın¬ 
dan olduğunu bu olay vesilesiyle aynca vurgulamıştır, eşleri için 
böyle aynca bir vurgulamaya gerek duymamıştır. Çünkü Kur an bu 
noktayı açıklığa kavuşturmuştur. 

İnsanlardan bir grup da, ayetin anlamını saptırarak, Ehl'ül- 
Beyt'in sadece Hz. Ali, Hz. Fatıma ve iki oğullannı kapsadığını. Pey¬ 
gamberin (s.a) hanımlannın buna dahil olmadığını söylemişlerdir. 
Hatta daha da ileri giderek “Allah sizden pisliği gidermek ve sizi terte¬ 
miz kılmak istiyor" cümlesinden, Hz. Ali, Hz. Fatıma ve iki oğullan¬ 
ılın aynen peygamberler gibi ismet sahibi (günahsız) olduğu sonucu¬ 
nu çıkarmışlardır. Ayetteki "pislik" ile günah ve hatanın kastedildi¬ 
ğini ve Allah'ında belirttiği gibi Ehl'ül-Beyt'in günah ve hatadan te¬ 
mizlendiğini söylerler. Oysa ayetteki ifade onlann pislikten uzaklaş- 
tmldıklannı ve temizlendiklerini bildirmemekde, bilakis şöyle de¬ 
mektedir: “Allah sizden pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak isti¬ 
yor." Konunun bütünlüğü de, burada Peygamber in (s.a) ev halkının 
övülmesinin kastedildiğine dair bir ipucu vermemektedir. Tam aksi¬ 
ne onlara ne yapıp ne yapmamalan gerektiği bildirilmektedir; çün¬ 
kü, Allah onlan tertemiz kılmak istiyor. Başka bir deyişle, onlara şu 
davranış tarzını benimserlerse, Allah'ın onlan tertemiz kılacağı, aksi 
taktirde onlan temizlemeyeceği söylenmektedir. Bununla birlikte, 
eğer: “Allah sizden pisliği uzaklaştırmak ve sizi tertemiz kılmak isti¬ 
yor" sözünden Allah'ın onlan günahsız ve hatasız kıldığı sonucu çı¬ 
karılırsa, Allah ın namazdan önce abdest alan bütün Müslümanlan 
da günahsız ve hatasız kılmaması için hiçbir sebep yoktur. Çünkü 
abdest alanlar hakkında da Allah şöyle buyurur: “Allah sizi tertemiz 
kılmak ve size olan nimetini tamamlamak istiyor.” (Maide: 6) 
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34 Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırla¬ 

yın.51 Hiç şüphe yok Allah, latiftir,52 haberdar olandır. 

35 Hiç şüphesiz,53 Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar,04 

mü'min olan erkekler ve mü’min olan kadınlar,55 gönülden (Allah'a) ita¬ 

at edem erkekler ve gönülden (Allah'a) itaat eden kadınlar,56 sadık olan 

erkekler ve sadık olan kadınlar,57 sabreden erkekler ve sabreden kadın¬ 

lar,58 saygıyla (Allah'tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan 

kadınlar,59 sadaka veren erkekler ve oruç tutan kadınlar,60 oruç tutan er¬ 

kekler ve oruç tutan kadınlar,61 ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) 

koruyan kadınlar,62 Allah'ı çokça zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça) 

zikreden kadınlar,63 (işte) bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir 

ecir hazırlamıştır.64 
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AÇIKLAMA 

51. Metindeki “ " kelimesinin iki anlamı vardır: Hatırlamak 

ve anmak. Birinci anlamı alırsak ayet şu manaya gelir: “Ey Peygam¬ 

berin hanımları, sizin evinizin bütün dünyaya Allah'ın ayetlerinin 

ve Hikmetin tebliğ edildiği ev olduğunu hiçbir zaman unutmayın. 

Bu nedenle sizin sorumluluğunuz çok büyük. İnsanların sizin evi¬ 

nizde bile cahiliyeden kalma bazı iz ve özellikler tespit etmesine mey¬ 
dan vermeyin." İkinciyi kabul edersek ayet şu anlama gelir. “Ey Pey¬ 

gamberin hanımlan, siz duyduğunuz ve gördüğünüz herşeyi başka 

insanlara aktarıp anlatmalısınız. Çünkü siz. Peygamberle (s.a) ya¬ 

lan ve sürekli ilişkiniz sayesinde, başka insanların sizin vasıtanız ol¬ 

madan öğrenemeyeceği birçok şeyi yaşayıp öğreniyorsunuz." 

Bu ayette iki şeye değinilmiştir: 1) Allah'ın ayetleri. 2) Hikmet. Al¬ 

lah’ın ayetleri. Kitabı'nı oluşturan ayetlerdir. Fakat hikmet Hz. Pey¬ 

gamberin (s.a) insanlara öğrettiği bütün değerli şeyleri kapsayan ge¬ 

niş anlamlı bir kelimedir. Bu kelime ile Allah'ın Kitabı'mn ayetleri de 

kastedilmiş olabilir, fakat kelimenin anlamım sadece bunlara has¬ 

retmek için hiçbir sebep yok. Hikmet kelimesi. Hz. Peygamber in 

(s.a) okuduğu Kur*an ayetlerinin yanısıra gerek kendi sözleri, gerek¬ 

se eşsiz mükemmellikteki kişiliği ile insanlara öğrettiği değerli bilgi¬ 

leri kapsar. Bazı kimseler, ayette geçen “ >> " (okunan) kelimesine 

dayanarak, “Allah'ın ayetleri” ile ve “Hikmet" ile Kur an’m kastedildi¬ 

ğini iddia ederler. Fakat bu tamamen yanlış bir hükümdür. "Tilavet" 

(okuma) kelimesinin özellikle sadece Allah'ın Kitabı’mn okunması 

için kullanılan bir terim olması, sonraki çağlarda meydana gelmiş 

bir olaydır. Kuran ise bu kelimeyi bir terim olarak kullanmamıştır. 

Bakara Suresi 102. ayette aynı kelime, şeytanların yalan yere Süley¬ 

man’a (a.s) nisbet ettikleri büyü ve sihirle ilgili bilgiler için kullanıl¬ 

maktadır. (“Onlar şeytanların Süleyman'ın (a.s) mülkü hakkında 

uydurdukları sözlere uydular." Bu da. Kur'an'ın kelimeyi sözlük an¬ 

lamında kullandığım ve sadece Kur an okumak anlamında kullan¬ 

madığım göstermektedir. 

52. “Her şeyi bilen” : En gizli ve saldı şeyleri bile bilir. 

53. Bir önceki paragraftan hemen sonra bu konunun sunulma¬ 

sında gizli bir kinaye vardır: Buraya kadar Hz. Peygamber in (s.a) ha¬ 

nımlarına verilen emir ve talimatlar sadece onlara mahsus değildir, 

bütün İslâm toplumu da onlara uygun bir şekilde kendisini ıslah et- 



418 TEFHİMU'L KURAN 33 /Ahzab Suresi 

melidir. 

54. “Kendilerini Allah'a teslim edenler”: İslâm'ı kendileri için bir 

yaşama tarzı, bir din olarak seçen ve hayatları boyunca ona uyan ve 

İslâmî düşünüş ve yaşayış tarzından dönmeyi istemeyen, bilakis 

ona teslim olma yolunu seçen kimseler. 

55. “İman eden”: İtaatleri sadece göstermelik ve gönülsüz olma¬ 

yan, bilakis İslâm hidayetinin hak olduğunu samimiyetle kabul 

eden, Kur'an'ın ve Peygamber Muhammed'in (s.a) gösterdiği yolun 
kendilerini ebedî kurtuluşa götürecek tek doğru yol olduğuna ina¬ 

nan kimseler. Allah ve Peygamberinin yanlış dediği, onların hükmü¬ 

ne göre de yanlıştır ve Allah ve Peygamberinin doğru dediği, onların 

düşünce ve duygularına göre de doğrudur. Onlar Kur an ve sünnetin 

emrettiği hiçbir şeyi ne psikolojik olarak, ne de aklen aykın bulmaz¬ 

lar, ve hem Allah ve Rasûlünün emirlerinde bir değişiklik yaptıkları 

suçlamasından sakınıp, hem de onlan kendi arzularına uydurmak 

ve dünyada o günlerde geçerli olan kurallara benzetmek için bir fır¬ 

sat gözleyip durmazlar. Hz. Peygamber (s. a) gerçek imanı bir hadi¬ 

sinde şu şekilde tanımlamıştır: 

“Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan ve rasûl olarak Mu- 

hammed'den hoşnut olan kimse imanın gerçek tadını almıştır." 

(Müslim) 

Başka bir hadisinde de şöyle buyurmuştur: 

“Benim getirdiklerim kendi nefsinizden önce gelmedikçe hiçbiri¬ 

niz gerçek mümin olamazsınız.” (Şerh-üs-Sünne) 

56. Yani, “Onlar sadece iman etmekle kalmazlar, aynı zamanda 

uygulamada da itaati seçerler. Onlar Allah ve Rasûlünün emrettik¬ 

lerinin hak olduğuna kalben inanan, fakat uygulamada bu emirlere 

karşı gelen; Allah ve Rasûlünün haram kıldıklarının kötü olduğunu 

samimiyetle kabul eden, fakat pratik hayatta bu haramlan işleyen 

kimseler gibi değildirler." 

57. Yani, “Onlar konuşmalannda doğru sözlü ve ilişkilerinde sa¬ 

dıktırlar. Yalan, hile, aldatmaca gibi şeylerle uğraşmazlar. Dilleri sa¬ 

dece vicdanlarının doğru kabul ettiği şeyi söyler. Ancak hak ve doğ¬ 

ruluğa uygun olduğunu bildikleri şekilde davranırlar ve başkalany- 

la olan bütün ilişkilerinde doğruluk ve haysiyetten aynlmazlar.” 

58. Yani, “Onlar Allah ve Rasûlü tarafından öğretilen doğru yolda 

ilerlerken ve yeıyüzünde Allah'ın dinini ikame etmeye çabaladıklan 

sırada karşılaştıklan her tür zorluk, tehlike, kayıp ve engellere sabır 
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ve sebat ile göğüs gererler. Hiçbir korku, hiçbir nefsani arzu ve eğilim 

onlan doğru yoldan saptıramaz." 

59. Yani. “Qnlar kibir, gurur ve kendini beğenmişlikten uzaktırlar, 

kul olduklarının ve ibadet ve itaat etmekten başka bir konumda ola¬ 

mayacaklarının farkındadırlar. Bu nedenle vücutlan ile birlikte 

kalpleri de, Allah'tan korkarak O nun önünde secde eder. Onlar Al¬ 

lah'tan korkmayan ve kibir içinde yaşayanlar gibi davranmazlar.” 

Bu niteliklerin dizilişinden huşü ile, genelde Allah korkusu ile birlik¬ 

te özellikle namazın kastedildiği anlaşılmaktadır. Çünkü sadaka 

vermek ve oruç tutmak hemen bunun ardında yer almaktadır. 

60. Burada farz olan zekat değil, nafile sadakalar da kastedilmekte¬ 

dir. Bu ifade ile. onlann bütün servetlerini cömertçe Allah yolunda 

harcadıkları ve Allah'ın kullarına yardım etmekte cimrilik etmedik¬ 

leri anlaülmak istenmektedir. Onlann yardımının ulaşmadığı hiçbir 

yetim, hiçbir hasta, hiçbir zayıf ve özürlü insan, hiçbir muhtaç ve fa¬ 

kir yoktur. Allah'ın dinini yüceltmek için parasal desteğe ihtiyaç du¬ 

yulduğunda ise bu kullar bu amaçla para harcamakta hiçbir tered¬ 

düt ve cimrilik göstermezler. 

61. Bu hem farz, hem de nafile olan oruçlan kapsar. 

62. Bunun iki anlamı vardın 1) Onlar zinadan korunurlar; veya 2) 

Çıplaklıktan sakınırlar. Burada çıplaklığın sadece üzerine hiçbir şey 

giymemek demek olmadığına, vücudun bütün hatlarını belli eden 

dar veya ince giysiler giyenlerin de çıplak sayılacağına dikkat edilme¬ 

lidir. 

63. “Allah'ı çok zikretmek", kişinin hayatın her anında şu veya bu 

şekilde Allah’ı anması demektir, insan, Allah düşüncesi kalbinin de¬ 

rinliklerinde yer etmedikçe böyle bir davranışı başaramaz. Bu fikir 

(Allah) kişinin zihnini aşıp bilinçaltına ve vicdanının derinliklerine 

yerleştiğinde, ancak o zaman her yaptığı işte ve her söylediği.şeyde 

Allah'ın admı hatırlayıp anabilir. Yemeğe başlarken bismillah ve bi¬ 

tirdiğinde elhamdü-lillah der; yatmadan önce Allah'ın admı anar ve 

uyandığında Allah ı hatırlar. Konuşmalarının arasında da defalarca 

bismillah, el-hamdü-lillah, inşa-Allah, mâ-şâ-Allah vs. sözleri tekrarlar 

ve her meselede Allah'ın yardımını ister, her nimeti için O'na şükre¬ 

der. Her karşılaştığı belada Allah'ın rahmetine sığınır ve her güçlük¬ 

te O na yönelir. Günah işlediğinde O ndan korkar, bir hata yapüğm- 

da Ondan bağışlanma diler ve her ihtiyacı için Ona dua eder. Kısa- 
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cası hayatın her anında ve her safhasında onun işlevi Allah'ı anıp 

zikretmektir. İşte bu işlemi hayat tarzının temelidir. Çünkü bütün 

diğer ibadetler için belli bir zaman tayin edilmiştir ve kişi o zamanda 

onu ifa ettiğinde sorumluluk üzerinden kalkar. Fakat bu (Allah'ı zik¬ 

retme), belirli bir zamanla sınırlı olmayan bir ibadettir; sürekli yapıl¬ 

malıdır ki insan hayatı Allah'la ve O'na ibadetle devamlı bir bağ için¬ 

de olsun. Diğer ibadetler ve dini görevler de ancak insanın kalbi sa¬ 

dece o ibadet sırasında değil, her an dili Allah'ın adını zikrederken 

Allah'a yönelmiş bir vaziyette olmaya devam ederse bir anlam ve de¬ 

ğere sahip olabilir. Böyle bir durumda kişinin yaptığı ibadet ve vazi¬ 

feler, verimli ve sulak bir arazide bitkilerin gelişip serpilmesi gibi ge¬ 

lişir. Bunun aksine sürekli Allah'ı zikirden yoksun olarak sadece 

muayyen vakitlerde yapıyan ibadetler verimsiz bir arazide sadece 

bahçıvanın çabasıyla hayatta kalan bir bitkinin yetişmesine benzer. 

Bu nokta Hz. Peygamberin (s.a) bir hadisinde şöyle açıklanmıştır: 

“Muaz bin Enes el-Cüheni rivayet ediyor: Bir adam Allah’ın Pey¬ 

gamberine (s.a) “Allah yolunda savaşa gidenler arasında en büyük 

mükâfâtı elde eden hangisidir?" diye sordu. Peygamber (s.a): “Allah'ı 

en çok zikreden" cevabmı verdi. Adam: “Oruç tutanlar içinde hangisi 

en büyük sevaba nail olur?" diye sordu. Peygamber (s.a): "Allah'ı en 

çok zikreden.” cevabmı verdi. Adam daha sonra aym soruyu namaz 

kılan, zekat ve sadaka veren, hacca giden kimseler için sordu. Hz. 

Peygamber (s.a) her seferinde “Allah'ı en çok zikreden" diyerek aynı 

cevabı verdi.” (Müsned-i Ahmed) 

64. Bu ayet, hangi nitelik ve özelliklerin Allah katında değer taşıdı¬ 

ğını açıkça ifade etmektedir. Bunlar Islâm'ın bir tek cümle içinde ifa¬ 

de edilen temel değerleridir. Bu konularda kadın ve erkek arasında 

hiçbir fark yoktur. Fakat hayattaki fonksiyonları açısından iki cins 

farklı alanlarda faaliyet gösterir. Erkekler bazı belirli alanlarda, ka¬ 

dınlar ise başka belirli alanlarda faaliyet göstermek zorundadırlar. 

Bununla birlikte eğer ayette zikredilen özellik ve niteliklere eşit ola¬ 

rak sahipseler, Allah onları eşit derecelere yükseltecek ve onlara eşit 

mükafatlar ihsan edecektir. Birisinin ev işlerini yapmış, diğerininse 

halifelik görevlerini yerine getirmiş ve şeriatın emirlerini uygulamış 

olması; birinin evde çocuklara bakmış, diğerininse savaş alanına gi¬ 

dip Allah yolunda cenketmiş olması, elde edecekleri mükafat ve ma¬ 

kamı hiçbir şekilde etkilemez. 
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36 Allah63 ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min olan bir erkek 
ve mü’min olan bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı 
yoktur. Kim Allah’a ve Resulü’ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık 
bir sapıklıkla sapıtmıştır.66 

37 Hani sen,67 Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine 
nimet verdiğin kişiye:68 "Eşini yanında tut ve Allah'tan sakın"69 diyor¬ 

dun; insanlardan da çekinerek Allah’ın açığa vuracağı şeyi kendi nefsin¬ 
de saklı tutuyordun; oysa Allah, kendisinden çekinmene çok daha layık¬ 
tı.70 Artık Zeyd, ondan ilişkisini kesince,71 biz onu seninle evlendirmiş 

olduk; ki72 böylelikle evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikle¬ 
ri (kadınlan boşadıklan) zaman, onlarla evlenme konusunda mü'minler 
üzerine bir güçlük olmasın.73 Allah'ın emri yerine getirilmiştir. 

AÇIKLAMA 

65. Buradan itibaren, Hz. Peygamber in (s.a) Hz. Zeyneb (r.a) ile ev¬ 
liliği hakkında nazil olan ayetler yeralmaktadır. 

66. Ibn Abbas, Katâde, İkrime ve Mukatil bin Hayyan. bu ayetin 
Hz. Peygamber (s.a) Hz. Zeyneb'i Zeyd için ailesinden isteyip Zey- 
neb'in ailesinin de bunu kabul etmediği zaman nazil olduğunu söy- 



422 TEFHİMU’L KUR'AN 33 /Ahzab Suresi 

lerler. İbn Abbas a göre Hz. Peygamber (s. a) bu teklifi yaptığında Hz. 
Zeyneb: “Ben ondan nesepçe daha soyluyum" demiştir. İbn Sa'd 
onun: “Ben onu kendime layık bulmuyorum. Ben doğuştan bir Ku- 

reyşliyim.” dediğini söyler. Zeyneb in erkek kardeşi Abdullan bin 
Cahş da aynı şeyi öne sürerek teklifi reddetmişti. Çünkü Hz. Zeyd 
(r.a), Hz. Peygamberin azatlı kölesi idi. Hz. Zeyneb ise onun halası¬ 
nın yani Abdül-Muttalib'in kızı Umeyme'nin kızıydı. Onlar Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) Kureyş'in soylu ailelerinden birinin kızını, kendi ha¬ 
lasının kızını, azatlı kölesi için istemesini hoş görmemişlerdi. Bunun 
üzerine bu ayet nazil olmuş ve Hz. Zeyneb ile bütün ailesi bunu du¬ 
yunca hemen teklifi kabul etmişlerdi. Daha sonra Hz. Peygamber 
(s.a) onlan evlendirdi, Zeyd'in adına kendi cebinden on dinar ve 60 
dirhem mehir verdi, gelinlik elbise ve bazı yiyecekler temin etti. 

Bu ayet özel bir olay üzerine nazil olmasına rağmen, ayetteki emir 
ve talimat İslâm anayasa hukukunun temel ilkesidir ve bütün İslâmî 

hayat sistemi için geçerlidir. Buna göre hiçbir Müslüman fert veya 
millet, kurum, mahkeme veya parlamento, ya da devletin, Allah ve 
Rasûlünün hüküm verdiği bir konuda kendi isteğine göre seçme 
hakkı yoktur. Müslüman olmak, kendi düşünce, davranış ve seçme 
özgürlüğünü Allah ve Rasûlüne teslim etmek demektir. Hiçbir ma¬ 
kul insan iki karşıt davranışı birleştirmeye kalkmaz. Müslüman kal¬ 
mak isteyen kimse mutlaka Allah ve Rasûlünün emrine boyun eğ¬ 
mek zorundadır; boyun eğmeyi istemeyen kimse ise Müslüman ol¬ 
madığım kabul etmelidir. Eğer bunu da kabul etmezse, ne kadar 
Müslüman olduğunu haykırsa da, hem Allah hem de insanlar tara¬ 

fından münafik olarak kabul edilecektir. 
67. Burada başlayan ve (48. ayete kadar devam eden) bölüm, Hz. 

Peygamber (s.a) Hz. Zeyneb (r.a) ile evlendikten ve münafıklar, 
Yahudiler ve müşrikler onun aleyhinde propaganda yapmaya başla¬ 
dıktan sonra nazil olmuştur. Bu ayetler incelenirken, vahyin Hz. 
Peygamber'i (s.a) ayıplayan, ona iftira atan ve kendi arzularını tat¬ 
min etmek için ona hakaretlerde bulunan İslâm düşmanlarını doğru 
yola getirmek ve onlan eğitmek için indirilmediği gözönünde bulun¬ 
durulmalıdır. Bu ayetlerin nazil oluşunun asıl sebebi, Müslümanla- 
n bu propaganda kampanyasından korumak ve onların şüphe ve te¬ 
reddütlere düşmesini önlemekti. Tabii ki Allah'ın kelamı kafirleri 

tatmin edemezdi. O sadece bunun Allah kelamı ve gerçek olduğunu 
bilen ve inanan kimselere tesir edebilir. Bu doğru ve salih insanların 
da, düşmanlar tarafından öne sürülen iddialardan etkilenme ihti¬ 
malleri vardı. Bu nedenle Allah bir taraftan onların zihinlerindeki 
bütün muhtemel şüpheleri bertaraf etti, diğer taraftan hem müslü- 
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mani ara, hem de Hz. Peygambere (s.a) böyle durumlarda nasıl dav¬ 

ranmaları gerektiğini öğretti. 

68. Burada, ayetin devamında adından açıkça bahsedilen Hz. 
Zeyd (r.a) kastedilmektedir. Allah'ın ve Rasûlünün ona nasıl nimet 

verdiklerini anlayabilmek için Hz. Zeyd'in (r.a) hayat hikâyesini kı¬ 
saca gözden geçirmek gerekir. Zeyd. Kelb kabilesinden Harise bin 
Şurahbil'in oğluydu ve annesi Tay kabilesinin bir kolu olan Beni 
Ma n dan Su'dâ binti Sa lebe idi. Zeyd sekiz yaşında iken annesi onu 
ailesinin yanına götürdü. Orada iken Beni Kayn bin Cesr kabilesi 
onlara saldırdı, mallarını talan etti. Zeyd'in de içlerinde bulunduğu 
bir grup adamı esir aldı. Daha sonra Beni Kayn kabilesi Zeyd i, Taif 
yakınlarındaki Ukaz panayırında sattı. Onu Hz. Hatice'nin yeğenle¬ 
rinden biri olan Hakim bin Hizam satın aldı. Hakim, Zeyd i Mekke'ye 
getirdi ve halasına hediye etti. Hz. Peygamber (s.a), Hz. Hatice ile ev¬ 
lendiğinde Zeyd'i eşinin hizmetinde buldu, iyi davranışlarından ve 
halinden hoşlandığı için onu eşinden istedi. Böylece bu şanslı çocuk 

bir kaç yıl sonra kendisine peygamberlik verilecek olan bu mükem¬ 
mel insanın hizmetine girdi. Hz. Zeyd o sırada 15 yaşındaydı. Sonra¬ 
ları babası ve amcası onun Mekke'de olduğunu öğrendiklerinde, Hz. 

Muhammed'e (s.a) geldiler ve fidye karşılığı oğullannı geri almak is¬ 
tediler. Hz. Peygamber (s.a): “Çocuğa soracağım; sizinle mi gidecek, 
yoksa benimle mi kalacak, buna kendisi karar verecek. Fakat eğer 
benimle kalmayı tercih ederse, ben benimle kalmayı seçen birini geri 
göndermem.” dedi. Onlar da: “Çok güzel, çocuğa sor” dediler. Hz. 
Peygamber (s.a) Zeyd'i çağırdı ve: “Bu adamları tanıyor musun” diye 
sordu. Zeyd: “Evet, biri babam, biri de amcamdır.” dedi. Hz. Peygam¬ 
ber (s.a): “Beni de, onlan da tanıyorsun. Onlarla gitmek veya diler¬ 
sen benimle kalmak hususunda serbestsin." dedi. Zeyd: “Seni bıra¬ 
kıp da başkasıyla gitmek istemiyorum." cevabını verdi. Babası ve 
amcası: “Zeyd, köleliği hürlüğe ve başkalarıyla kalmayı anne-babanı 
ve aileni bırakmaya tecih mi ediyorsun?" diye sordular. O: “Bu 

adamda gördüğüm şeylerden sonra, dünyadaki hiçbir şeyi ona ter¬ 
cih edemem” dedi. Bu cevabı duyduklarında amcası ve babası 
Zeyd'in Hz. Peygamber le (s.a) kalmasına razı oldular. Hz. Muham- 
med (s.a) hemen Zeyd'i azad etti ve Kabe'de bir grup Kureyşli önün¬ 
de: “Şahit olun. Şu andan itibaren Zeyd benim oğlumdur. Ben ona 
varisim, o da bana varistir.” diye ilan etti. Bundan sonra onu Zeyd 

Bin Muhammed diye çağırmaya başladılar. Tüm bunlar Hz. Mu¬ 
hammed'e (s.a) peygamberlik gelmeden önce meydana gelmişti. Da¬ 

ha sonra Allah ona peygamberlik ihsan etti. Bunu duyar duymaz hiç 
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tereddüt etmeksizin ona inanan dört kişi vardı: Hz. Hatice, Hz. Zeyd, 
Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir (r.a). Hz. Zeyd o sıralarda 30 yaşındaydı ve 
15 yıl boyunca Hz. Peygamber e (s.a) hizmet etmişti. Hicretin dör¬ 
düncü yılında Hz. Peygamber (s.a) onu halasının kızı Zeyneb ile ev¬ 
lendirdi. onun adına mehrini ödedi ve ev kurmaları için gerekli eşya¬ 
ları temin etti. 

İşte bu nedenle Allah bu ayette: ‘'Allah ın nimet verdiği, senin de 

nimet verdiğin kimse...” buyurmaktadır. 

69. Bu sözler, Hz. Zeyd ile Hz. Zeyneb arasındaki ilişkiler kötüye 
gittiği ve Hz. Zeyd en sonunda Hz. Peygamber e (s.a) karısını boşa¬ 
mak istediğini bildirdiğinde söylenmiştir. Hz. Zeyneb (r.a) Allah ve 

Rasûlünün emri olduğu için onunla evlenmeyi kabul etmiş olduğu 
halde, Zeydin ailesi tarafından büyütülmüş azatlı bir köle, kendisi¬ 
nin ise Arabistan'ın en soylu ailesine mensup olmasına rağmen bu 

köle ile evlendirilmiş olduğu fikrini aklından çıkaramıyordu. Bu yüz¬ 
den Hz. Zeyd'i evlilik hayatında kendine denk görmüyor ve bu da 
aralarında zamanla daha da kötüye giden anlaşmazlıklara neden 

oluyordu. Bu sebeple evlilikleri, bir yıl kadar sonra boşanma ile son 

buldu. 

70. Bazı kimseler ayetin manasını yanlış anlayarak şöyle yorumla¬ 
mışlardır: Hz. Peygamber (s.a) Zeyneb ile evlenmeyi ve Zeyd in (r.a) 
onu boşamasını istiyordu. Fakat Zeyd (r.a) gelip hanımını boşamak 
istediğini söyleyince, Hz. Peygamber (s.a.) onu istemeyerek de olsa 
durdurdu. Bunun üzerine Allah: “Allah'ın açığa vuracağı bir şeyi 
içinde gizliyordun." buyurdu. Oysa ayetin gerçek anlamı bunun tam 
tersidir. Eğer bu cümle aynı surenin 1,2,3. ve 7. ayetleriyle birlikte 
okunursa, Hz. Zeyd ile eşi arasındaki anlaşmazlık şiddetlendiğinde 

Allah, Hz. Peygamberin kalbine Zeyd (r.a), Zeyneb'i (r.a) boşadığında 
onunla Hz. Peygamber in (s.a) evlenmesi gerektiğini ilham etmişti. 
Fakat Hz. Peygamber (s.a) o günkü Arap toplumunda evlatlığının dul 

kansı ile evlenmenin, hem de bir avuç dolusu Müslüman hariç bü¬ 
tün ülkenin kendisine düşmanlık beslediği bir anda, ne anlama ge¬ 
leceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle bu konuda adım atmaya çeki¬ 

niyordu. işte bu yüzden Zeyd (r.a) karısını boşamak istediğini söyle¬ 
yince Hz. Peygamber (s.a): “Allah'tan kork, eşini yanında tut.” diyor¬ 
du. Bununla kastettiği şuydu: Kendisinin bu imtihandan kurtula¬ 

bilmesi için Zeyd in (r.a) eşini boşamaması gerekiyordu, aksi taktide 
boşanma vuku bulduğunda bu emri yerine getirmek zorunda kala¬ 
cak ve böylece birçok iftira ve suçlamalara hedef olacaktı. Fakat Hz. 
Peygamber (s.a) karşılaşacağı iftira ve suçlamalardan kaçınmak 
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amacıyla, bilerek Hz. Zeyd'in (r.a) eşini boşamasını engellerken. Al¬ 
lah bu davranışı Peygamberi nin (s.a) yaşaması gereken mükemmel 
bir tecrübe olarak kabul ediyor ve Peygamberin (s.a) bu evliliği vası¬ 
tasıyla büyük bir reform yapmayı murad ediyordu. “İnsanlardan 
korkuyordun, oysa asıl korkulmaya layık olan Allah idi." cümlesi ile 
de aynı noktaya temas edilmektedir. 

Bu ayeti, İmam Zeyn ul-Abidin Ali bin Hüseyin (r.a) de aynı şekil¬ 
de açıklamıştır: "Allah Hz. Peygambere (s.a), Hz Zeyneb'in (r.a) de 
eşlerinden biri olacağını ilham etmişti. Fakat Zeyd (r.a) ona gelip şi¬ 
kayet edince, Hz. Peygamber (s.a) ona Allah'tan korkmasını ve eşini 
yanında tutmasını emretti. Bunun üzerine Allah. Peygamberine 
şöyle buyurdu: “Seni Zeyneb ile evlendireceğimi sana bildirmiştim. 
Fakat sen Zeyd'in hanımını boşamasına engel olurken, Allah'ın açı¬ 
ğa vuracağı bir şeyi gizliyordun.” (İbn Cerir, tbn Ebi Hâtim'dan nak¬ 
len Ibn Kesir). 

Allame Alüsi de Ruhu'l-Meani'sinde ayete aynı anlamı vermiştir: 
"Bu, Hz. Peygamber in (s.a) bu durumda sessiz kalmayı veya Zeyd'e 
istediğini yapmakta serbest olduğunu söylemeyi terkedip onu bo¬ 
şanmaktan alıkoyduğu için Allah'ın hoşnutsuzluğunu belirten bir 
ifadedir. Bu hoşnutsuzluk şundan ibarettir: 'Ben sana, Zeyneb'in 
senin eşlerinden biri olacağını daha önceden bildirdiğim halde, niçin 
Zeyd'e eşini yanında tutmasını söyledin?" 

71. Yani, Zeyd karısını boşadı ve iddet süresi sona erdi. "Zeyd on¬ 
dan ilişiğini kesince" sözleri artık Zeyd'in (r.a) o kadınla ilgili hiçbir 
işinin olmadığı anlamına gelir. “İlişkinin kesilmesi"sadece boşandı¬ 
ğım söylemekle meydana gelen bir durum değildir. Çünkü iddet sü¬ 
resi içinde, koca eğer dilerse karısına tekrar dönebilir ve kadmm ha¬ 
mile olup olmadığı anlaşıkncaya dek kocanın kansma olan ilgisi de¬ 
vam eder. Bu nedenle kocanın eski kansı ile olan ilişkisi ancak iddet 
süresinin bitmesiyle sona erer. 

72. Bu ifade. Hz. Peygamber in (s.a) Hz. Zeyneb ile kişisel arzusu 
nedeniyle değil, Allah'ın emri sonucu evlendiğini göstermektedir. 

73. Bu sözler, Allah'ın, insanlar tarafından başka türlü kabullenil¬ 
mesi çok zor olan bir sosyal reformu Peygamber i (s.a) aracılığı ile 
gerçekleştirdiğini göstermektedir. Arabistan'da evlatlık ilişkileriyle 
ilgili uygulamada olan yanlış gelenek ve adetlere bir son vermenin 
başka yolu yoktu. Sadece Allah'ın Rasûlü bu adetleri ortadan kaldır¬ 
mak için bir önlem alabilirdi. O halde Allah bu nikahı, sadece Pey¬ 
gamberin (s.a) ev halkına bir eş daha eklemek için değil, önemli bir 
sosyal reformu gerçekleştirmek için murad etmiştir. 
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38 Allah’ın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getirme)de peygam¬ 

ber üzerine hiç bir güçlük yoktur.74 (Bu,) Daha önce gelip geçen (üm- 
met)lerde de olan Allah’ın sünnetidir. Allah’ın emri, takdir edilmiş bir 

kaderdir.73 
39 Ki onlar (o peygamberler) Allah’ın risaletini tebliğ edenler, O'ndan 

içleri titreyerek-korkanlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayan¬ 
lardır. Hesap görücü olarak Allah yeter.76 

40 Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir; an¬ 
cak o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi 

bilendir.77 
41 Ey iman edenler, çokça zikretmek suretiyle Allah'ı zikredin. 

AÇIKLAMA 

74. Bu sözler, bu tür bir evliliğin diğer Müslümanlar için caiz oldu¬ 
ğunu, Peygamber (s. a) içinse Allah tarafından emredilen bir görev ol¬ 

duğunu göstermektedir. 
75. Yani, “Peygamberlerin, Allah'tan bir emir aldıklarında, bu gö¬ 

revi hemen yerine getirmeleri bir kanundur. Allah, Peygamberine 
birşey emrettiği zaman, bütün dünya ona karşı çıksa bile Peygamber 
bu emri yerine getirmelidir.” 

76. Metindeki sözler iki anlama gelebilin 1) Allah'ın her korkuya ve 
tehlikeye mukavemet etmeye gücü yeter. 2) Hesap görücü olarak Al- 
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lah yeter: Hiç kimseden değil, Allah'a hesap vermekten korkulmalı- 
dır. 

77. Bu bir tek cümle, İslâm düşmanlarının Hz. Peygamber'in (s. a) 
evliliği ile ilgili yönelttikleri suçlamaları bertaraf etmektedir. 

Onlann karşı çıktığı ilk nokta, Hz. Peygamberin (s.a) İslâmî ku¬ 
rallara göre oğlunun kansı ile evlenmek haram olduğu halde, gelini 
ile evlenmiş olmasıydı. Bu itiraza şöyle cevap verilmektedir: “Mu- 

hammed (s.a) sizin erkeklerinizden birinin babası değildir.” Yani 
Zeyd, onun gerçek oğlu değildi, bu nedenle onun dul karısıyla evlen¬ 
mesi haram değildir. 

Islâm düşmanlarının ikinci itirazı, evlatlığı, onun asıl oğlu değilse 
bile onun karısıyla evlenmemesi gerektiğiydi. Bu itiraza da ”... fakat 
o Allah'ın Rasûlüdür.” ifadesi ile cevap vermektedir. Yani gelenek ve 
adetlerin haram kabul ettiği helal birşey hakkındaki tüm önyargılan 
ortadan kaldırmak ve onun helal olduğunu tekrar ilan etmek Al¬ 
lah'ın Rasûlü olarak onun göreviydi. 

Bu nokta ”... ve (o) peygamberlerin sonuncusudur” denilerek vur¬ 
gulanmaktadır. Yani, Allah'ın Rasûlü olmasının yanısıra, ondan 
sonra onun eksik bıraktığı sosyal reformları tamamlayabilecek bir 
peygamber daha gelmeyecektir. Bu nedenle bu yerleşmiş kötü gele¬ 
neği bizzat ortadan kaldırması bir nebze daha zaruri olmaktadır. 

Yine bu noktayı vurgulamak amacıyla Allah herşeyi bilendir,” de¬ 
nilmektedir. Yani, bu adetin olduğu gibi bırakılması yerine, neden 
bizzat Hz. Muhammed (s.a) vasıtasıyla ortadan kaldırılması gerekti¬ 
ğini en iyi bilen yine Allah'ür. O, Hz. Muhammed'den (s.a) sonra pey¬ 

gamber gelmeyeceğini bilmektedir. Bu nedenle eğer Allah bu cahili- 
ye adetini son peygamberi ile ortadan kaldırmazsa, ondan sonra hiç 

kimse bu adeti Müslümanlar arasından ebediyen kaldıramayacak¬ 
tır. Daha sonra gelen ve insanların ıslahı için uğraşan kimseler bu 
adeti ortadan kaldırsalar bile, bu teşebbüslerden hiçbiri her çağ ve 
her toplulukta uygulanabilirliğe ve bir kalıcılığa sahip olmayacak ve 

bu ıslahatçılardan hiçbiri, yaptığı davranış (sünnet) ile insanların 
kafasındaki bütün şüphe ve önyargıları silebilecek kadar güçlü ve 
kutsi bir şahsiyete sahip olamıyacaktır. 

Ne yazık ki, çağımızda bazı gruplar bu ayeti yanlış yorumlamakta 
ve büyük bir fitnenin kapısını açmaktadırlar. Bu nedenle bu surenin 

sonunda, peygamberliğin sona ermesi ile ilgili ve bu gibi grupların 
ortaya yaydığı yanlış fikirlerin ortadan kaldırılmasına yarayan açık¬ 
lamaların yeraldığı bir EK bölüm hazırladık. 
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42 Ve O'nu sabah ve akşam teşbih edin.78 

43 O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet et¬ 
mekten; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyi¬ 
cidir.79 

44 O'nu kavuşacaklan gün, onların dirlik temennileri: "Sclam"dır.80 
Ve O, onlara üstün bir ecir hazırlamıştır. 

45 Ey Peygamber,81 gerçekten biz seni bir şahid,82 bir müjde verici ve 
bir uyancı^-korkutucu olarak gönderdik. 

46 Ve kendi izniyle Allah'a çağıran84 ve nur saçan bir çerağ olarak 
(gönderdik). 

AÇIKLAMA 

78. Burada Müslümanlara şu talimat verilmektedir: Allah ın İslâm 
düşmanlarından alay ve suçlamalara maruz kaldığı ve onun şahsî 
misyonunu engellemek için bir karşı propaganda hedefi yapıldığı za¬ 

man. müminler ne bu saçmalıkları ilgisizce dinlemeli, ne düşmanla¬ 
rın yaydığı şüphe ve tereddütlere kapılmalı, ne de karşı koymak için 

sert ve kötü bir dil kullanmalıdırlar. Bilakis Allah'a dönmeli ve özel 
bir önlem olarak O'nu her zamankinden daha fazla zikretmelidirler. 
Allah'ı zikretmenin anlamı yukarıda an: 63'de açıklanmıştı. “Allah'ı 
sabah, akşam teşbih etmek”, sadece, teşbihteki taneleri saymak de¬ 
ğil, O'nu sürekli teşbih etmek, O nun yücelik ve azametini dil ve kalp 
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ile sürekli ifade etmek demektir. 

79. Burada Müslümanların şu gerçeği farketmesi istenmektedir: 
Kafirlerin ve münafıkların size karşı beslediği kin ve kıskançlık, sa¬ 

dece Allah'ın, size Rasûlü aracılığı ile indirdiği rahmet nedeniyledir. 

Siz O nun sayesinde imanla müşerref oldunuz, küfür ve cahiliyenin 
karanlığından İslam in aydınlığına çıktınız ve O’nun sayesinde sizi 
diğer insanlardan ayıran ahlâkî ve toplumsal mükemmel bir nitelik 
ve şahsiyet geliştirdiniz, işte bu nedenle kıskanç insanlar Allah'ın 
Rastı Kine karşı kin ve düşmanlık besliyorlar. Fakat, bu durumda si¬ 

zi Allah'ın rahmetinden uzaklaştıracak ters bir tavır içinde olmama¬ 
nız gerekir.” 

Salât kelimesi Allah tarafından alâ takısı ile kullar için kullanıldı¬ 
ğında, rahmet, mağfiret ve bağışlama anlamına gelir. Melekler tara¬ 
fından insanlar için kullanıldığında ise merhamet edilmesi için dua 
anlamına gelir. Yani melekler, Allah'a insanları bağışlaması, onlara 
merhamet etmesi için dua ederler. Yusalli aleyküm un bir diğer anla¬ 
mı da şöyledir: “Allah size insanlar arasında şöhret sahibi olmak, ta¬ 
nınmak gibi nimetler lütfeder ve sizi öyle yüce bir makama yükseltir 

ki, insanlar sizi övmeye ve melekler size sena etmeye başlarlar.” 
80. Bunun üç anlamı olabilir: 1) Allah bizzat kendisi onlan “selam 

üzerinize olsun diye karşılayacaktır. Yâsîn Sûresi 58. ayette olduğu 

gibi: “... Onlara çok merhametli Rablerinden bir 'selam' vardır.” 2) 
Nahl Suresi 32. ayette denildiği gibi melekler onlan selamlayacaktır: 
Ki bunlar, meleklerin pak ve asude olarak canlarını alacak!an kim¬ 

selerdir. Melekler onlara: ‘Selam size, yaptıklannıza karşılık girin 

cennete' derler.” 3) Yunus Suresi 10. ayette belirtildiği gibi müminler 
birbirlerine selam vereceklerdir: “Oradaki dualan: Allah'ım sen ne 

yücesin dir. Ve orada: dirlik temennileri ‘selam sana’dır, dualarının 
sonu da ‘Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır'.” 

81. Müminlere tavsiyelerde bulunduktan sonra Allah, Peygambe¬ 
rine teselli edici şeyler söylemektedir: “Biz sana böyle yüce bir ma¬ 
kam lütfettik ve seni şerefli bir mevkiye yükselttik. Düşmanların ifti¬ 
ra ve suçlama propagandalarıyla sana hiçbir zarar veremezler. Bu 
nedenle onların bu fitnelerine gönül koymamalı, propagandalarına 
da önem vermemelisin. Onlar ne söylerlerse söylesinler, sen, görevini 
ifa etmeye devam etmelisin.” Bunun yanısıra hem kafirlere, hem de 

mü minlere, hakkında konuştukları şahsın sıradan bir kimse olma¬ 
dığı, Allah'ın yüce mevki ve makamlar lütfettiği değerli bir şahıs ol¬ 
duğu da söylenmektedir. 

82. Peygamber in şahit olmasının anlamı çok geniştir. Üç tür şeha- 
deti kapsar: 
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1) Sözlü şehadet: Yani Peygamber, Allah ın dininin temel dayanak¬ 
ları olan ilkelerin gerçekliğine şehadet etmeli, bunlann hak, buna 
aykın olan herşeyin ise batıl olduğunu açıkça söylemelidir. Korku ve 
tereddüte kapılmaksızın Allah'ın varlığım, birliğini, meleklerin varlı¬ 
ğım, vahyi, öldükten sonra hayatın varolduğunu, cenneti, cehenne¬ 
mi, insanlara garip görünse, onunla alay etseler bile açıkça ilan et¬ 
melidir. Aynı şekilde Peygamber. Allah'ın kendisine vahyetüği sosyal 
hayat, medeniyet ve ahlâkın temelini oluşturan kavram, ilke, değer 
ve kuralları bütün dünya bunları yanlış kabul etse ve praktikte karşı 

gelse bile insanlara açıkça göstermeli; varolan veya bu ilkelere ters 
düşen kavram ve düşünceleri reddetmelidir. Peygamber, Allah’ın 
kanunlarına göre ne haramsa -bütün dünya o şeyi helal kabul etse 

bile- onu haram ilan etmeli ve Allah'ın kanunlarına göre ne helalse - 
bütün dünya o şeyi haram kabul etse bile- onu helal ilan etmeli¬ 
dir. 

2) Uygulamada şehadeti: Yani Peygamber, bütün insanlara sun¬ 
mak üzere görevlendirildiği şeyleri illa önce kendi nefsinde uygula¬ 
yarak göstermelidir. Onun hayatı, kötü dediği şeylerden uzak olmalı 
ve kişiliği iyi, mükemmel diye adlandırdığı davranışları yansıtmalı¬ 
dır. Farz dediklerini ilk önce kendisi yapmalı, günah dediklerinden 
sakınmaya en fazla kendisi dikkat etmelidir. Onun karakter ve dav¬ 
ranışları, davetinde ne kadar samimi olduğuna şehadet etmelidir. 
Onun şahsı, getirdiği talimatın öyle bir modeli olmalıdır ki, onu gö¬ 
ren bir kimse, tüm dünya, davet ettiği iman ile nasıl bir insan oluş¬ 
turmak istediğini, o insana nasıl bir karakter yerleşüreceğini ve bu 
insan sayesinde dünyada nasıl bir hayat tarzı, nasıl bir sistem kura¬ 
cağını hemen anlayabilmelidir. 

3) Ahirette şehadet: Ahirette Allah'ın mahkemesi kurulduğunda. 
Peygamber, hiçbir eksiltme ve değiştirme yapmaksızın kendisine 
emanet edilen tebliği insanlara ulaştırdığına ve gerek söz, gerekse 

davranış olarak insanlara hakkı açıklamamakta hiçbir zayıflık ve 
kaypaklık göstermediğine şehadet edecektir. Bu şehadete dayanıla¬ 
rak müminlerin hangi mükafatı, kafirlerin ise hangi cezayı hakettik- 
leri belirlenecektir. 

Buradan, Allah'ın Peygamberi şahit kılarak ona nasıl büyük bir 
sorumluluk yüklediği ve bu yüce makama layık olan şahsın ne ka¬ 

dar büyük bir şahsiyet olduğu fikri ortaya çıkmaktadır. Dinle ilgili 
Hz. Peygamber in (s.a) sözlü olarak ve uygulamada şehadet etme ko¬ 
nusunda hiçbir gevşeklik ve ihmal göstermediği sabittir. İşte bu ne¬ 
denle, o, insanlara hakkı ve Allah'ın kendilerini nasıl bir hesaba çe¬ 
keceğini açıkça tebliğ ettiği hususunda şahitlik edebilecektir. Aksi 
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takdirde eğer Hz. Peygamber (s.a) -Allah korusun- bu dünyada sözlü 
ve uygulamalı şehadetinde bir gevşeklik ve ihmal göstermiş olsaydı, 
ne ahirette insanlar aleyhine şahitlik yapabilir, ne de hakkı inkâr 

edenler için bir mahkeme kurulabilir. 
Bazı insanlar "şahitlik" kelimesine başka bir anlam vermişlerdir. 

Onlar, Hz. Peygamber in (s.a) ahirette insanların amel ve davranışla¬ 
rına şehadet edeceğini söylerler. Buradan yola çıkarak, Hz. Peygam¬ 
ber in (s.a) bütün insanların amellerini gözlediği, aksi takdirde bu 
konuda şahitlik yapmayacağı sonucuna varmışlardır. Fakat 

Kuran'a göre bu yorum tamamen yanlıştır. Kuran, Allah'ın insanla¬ 
rın amellerini kaydetmek için değişik bir sistem kurduğunu söyler. 
Bu amaçla Allah'ın melekleri herkes için ayn bir amel defteri hazırla¬ 

maktadırlar. ( Bu konuda bkz. Kaf Suresi: 17-18, Kehf: 49) Bundan 
başka insanların kendi uzuvları işledikleri şeylere şahitlik edecek¬ 
tir. (Yâ-sın: 65, Hâ Mim es-Secde: 20-21). Peygamberlere gelince, on¬ 
lar insanların yaptıklarına şahitlik etmeyecekler, sadece kendileri¬ 
nin hakkı tam anlamıyla insanlara tebliğ ettiklerine şehadet edecek¬ 
lerdir. Kuran şöyle der: 

“Allah, peygamberleri topladığı gün: ‘Size ne cevap verildi?’ diye 
sorar. Onlar da: ‘Bizim bilgimiz yok, muhakkak sen gayblan en iyi 
bilensin.’ derler.” (Maide: 109) 

Aynı konuda Kur’an, Hz. Isa’ya (a.s) Hıristiyanların sapıklıkları 
hakkında sorulduğunda onun şu cevabı vereceğini söyler: “içlerinde 
kaldığım sürece üzerlerinde şahittim. Ne zamanki beni vefat ettir¬ 
din, üzerlerinde sen gözetleyeci oldun.” (Maide: 117) 

Bu ayetler açıkça peygamberlerin insanların amellerine şahitlik 
etmeyeceğini göstermektedir. Onların neye şahitlik edecekleri ko¬ 
nusunda ise Kur an açıkça şöyle der: 

“Ey Müslümanlar, böylece sizi vasat ümmet yaptık ki, insanlara 
şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun.” (Bakara: 143) 

“(Ey Muhammedi Uyar) O gün her ümmetin içinden kendilerine 
bir şahit getireceğiz. Aynı şekilde seni de bunlann üzerine şahit geti¬ 
receğiz.” (Nahl: 89) 

Bu, kıyamet gününde Hz. Peygamber in (s.a) şehadetinin doğal 
olarak Hz. Peygamber in ümmetinin şehadetinden ve bütün diğer 
ümmetlerin şehadetinden farklı olmayacağını göstermektedir. Eğer 

bu, amellerle ilgili bir şahitlik olsaydı, o zaman bütün bir ümmetle¬ 
rin ameller üzerinde gözcü olması gerekirdi. Bu şahitler Allah'ın me¬ 
sajının insanlara ulaşıp ulaşmadığına şahitlik edeceklerine göre, 
Hz. Peygamber (s.a) de aym konuda şahitlik edecektir. 

Aynı nokta, Buhari, Müslim, Tirmizi, Ibn Mace, imam Ahmed ve 
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diğer muhaddislerin Abdullan bin Mes'ud, Abdullan lbn Abbas, 
Ebu'd-Derda, Enes bin Malik ve diğer birçok sahabeden (Allah hep¬ 
sinden razı olsun) rivayet ettikleri bir hadis tarafından da desteklen¬ 
mektedir: “Hz. Peygamber (s.a) kıyamet gününde bazı ashabının ge¬ 
tirildiğini görecektir. Fakat onlar Peygamberin yamna gelecekleri¬ 
ne, ya başka tarafa gidecekler veya zorla itileceklerdir. Bunun üzeri¬ 
ne Hz. Peygaber (s.a) “Allah'ım, onlar benim ashabım’ diyecektir. Al¬ 
lah da: ‘Sen onların senden sonra neler yaptıklarını bilmiyorsun’ bu¬ 
yuracaktır." Bu hadis çok sayıda sahabe ve birçok zincirle rivayet 
edilmiştir. Öyle ki hadisin sıhati konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu 
da, Hz. Peygamber'in (s.a) ümmetinden her ferde ve o ferdin bütün 
amellerine şahit olmadığını göstermektedir. Ümmetinden kimsele¬ 

rin amellerinin ona arz edileceğini bildiren hadis de bununla muha¬ 
lefet etmemektedir. Çünkü bu hadis, Allah'ın Peygamberine ümme¬ 
tinin amelleriyle ilgili bilgi verdiğini bildirmektedir, yoksa Hz. Pey¬ 
gamberin (s.a) bizzat ümmetinden her ferdin amellerini gözlemekte 
olduğu anlamına gelmez. 

83. Bir kimsenin sadece kişisel kapasitesi ile başkalannı, iman ve 
salih amellerin sonucu olan iyi bir akıbetle müjdeleyip, küfür ve kö¬ 
tü amellerin sonucu olan kötü akıbetle korkutmasının başka, Allah 
tarafından ahiretteki iyi sonla müjdeleyip kötü sonla korkutması 

için görevlendirilmesinin başka bir şey olduğuna dikkat edilmelidir. 
Allah tarafından bu göreve atanan kimse, müjdeleme ve uyanp-kor- 
kutma konusunda bir yetkiye sahiptir. Bu da onun bu müjdelemesi¬ 
nin ve korkutmasmm meşruiyet temelini teşkil eder. Onun bir amel 
hakkında müjde vermesi, onu gönderen büyük Hakim in bu ameli 
tasdik ettiği ve buna bir mükafatla karşılık vereceği, bu nedenle de 

ya farz, ya vacip, ya da müstehap olduğu, yani yapana mutlaka mü¬ 
kafat verileceği anlamına gelir, diğer taraftan onun bir korkutması, 
yaratıcının onu yasakladığı, bu nedenle onun günah veya haram ol¬ 
duğu ve bu ameli işleyişinin mutlaka cezalandırılacağı anlamına ge¬ 
lir. Allah tarafından tayin edilmeyen bir kimsenin müjde ve uyanla¬ 
rının ise böyle bir otorite ve dayanağı yoktur. 

84. Burada da, yukarıda işaret edildiği gibi sıradan bir insanla 
Peygamber in tebliği arasındaki farka değinilmektedir. Her tebliğci 

Allah'a çağırabilir fakat Allah tarafından tayin edilmemiştir. Bunun 
aksine bir Peygamber, ancak Allah'ın izni ile insanlan Allah'a çağıra¬ 
bilir. Onun çağrısı sadece bir tebliğ değildir, aym zamanda onu gön¬ 
deren Alemlerin Rabbinin verdiği yetkinin desteğine de sahiptir, işte 
bu nedenle Allah'a çağıran davetçiye karşı çıkmak, nasıl hükümet 
görevini ifa eden bir memura karşı çıkmak, hükümete karşı çıkmak 
sayılırsa, bizzat Allah'a karşı çıkmak olarak kabul edilir. 
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47 Mü'minlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir 

fazl vardır. 

48 Kâfirlere ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine de aldırma ve Al¬ 

lah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. 

49 Ey iman edenler, mü'min kadınlan nikahlayıp sonra onlara do¬ 

kunmadan boşarsanız,83 bu durumda sizin için üzerlerine sayacağınız 

bir iddet yoktur. Artık (hemen) onları yararlandınn (onlara yetecek bir 

miktar verin) ve güzel bir salma tarzıyla onları salıverin.86 

AÇIKLAMA 

85. Cümlenin anlamı çok açıktır ve nikah burada evlilik anlaşması 

için kullanılmıştır. Sözlük-bilimciler Arapça nikah kelimesinin anla¬ 

mı hakkında çok tartışmışlardır. Bir grup, kelimenin hem cinsel iliş¬ 

ki, hem de evlilik anlaşması için kullanıldığını söyler. İkinci grup ke¬ 

limenin kullanılan bu her iki anlamı da ihtiva ettiğini, üçüncü bir 

grup da asıl anlamın evlilik anlaşması olduğunu, mecazî olarak da 

cinsel ilişki için kullanıldığını söyler. Dördüncü grup ise kelimenin 

“cinsel ilişki" için kullanıldığını, mecaz olarak da akid manasında 
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kullanıldığını kabul eder. Her grup da görüşünü desteklemek için 

Arap şiirinden örnekler sunar. Fakat Ragib İsfahan! şu iddiada bu¬ 

lunur: "Nikah kelimesinin asıl anlamı evlilik anlaşmasıdır. Sadece 

mecazi olarak cinsel ilişki için kullanılır. Asıl anlamının cinsel ilişki 

olup, mecazen evlilik akdi için kullanılmış olması imkansızdır." 

Râgip el-Isfahanî'nin öne sürdüğü debi ise cinsel ilişki için Arapçada 

ve diğer bütün dillerde kullanılan kelimelerin müstehcen oluşudur. 

Hiçbir şerefli kimse topluluk içinde bu kelimeyi kullanamaz. O halde 

bir toplumun, böyle bir ilişki için kullanılan kelimeyi mecazi olarak 

evlilik akdi için kullanmış olması imkânsızdır. Böyle bir akid için bü¬ 

tün dillerde, müstehcen kelimeler değil, iffet ve namusa uygun keli¬ 

meler kullanılmıştır. 
Kuran ve Sünnet sözkonusu olduğunda, nikah ya evlilik akdi, ya 

da evlilik akdinden sonraki cinsel ilişki için kullanılan bir terim ol¬ 

muştur. Fakat hiçbir zaman evlilik dışı cinsel ilişkiler bu terimin içi¬ 

ne girmemiştir. Bu tür ilişkilere Kur an ve Sünnet, nikah değil zina 

adını verir. 
86. Bu ayet, muhtemelen aynı dönemde vuku bulan bir boşanma 

davası ile ilgili olarak nazil olmuş ve bu konuya dahil edilmiştir. Bu 

da, ayetin bir önceki bölümden sonra, fakat takip edilen bölümden 

de önce nazil olduğunu göstermektedir. 

Bu ayetten çıkarılan fıkhi hükümler şunlardır: 

1) Ayette, ehl-i kitaptan kadınların bu hüküm dışında kaldığı izle¬ 

nimini verebilecek “inanan kadınlar” tabiri kullanılmış olmasına 

rağmen, bütün alimler bu hükmün kitap ehlinden kadınlar için de 

geçerli olduğu görüşündedirler. Yani Müslüman bir erkek, ehl-i ki¬ 

taptan bir kadınla evlenirse, boşanma, mehir, iddet ve nafaka ile ilgi¬ 

li hükümlerin hepsi inanan bir kadına uygulanan hükümlerin aynı¬ 

sıdır. Alimler, Allah ın burada “inanan kadınlar" tabirini kullanmak¬ 

la, Müslümanlara, kendilerine sadece Müslüman kadınların layık 

olduğunu bildirmeyi murad ettiği konusunda ittifak etmişlerdir. Ya¬ 

ni her ne kadar onların Yahudi ve Hıristiyan kadınlarla evlenmeleri¬ 

ne izin verilmişse de, bu övülen ve tavsiye edilen bir davranış değil¬ 

dir. Başka bir deyişle. Kur an, Allah'ın müminlerden inanan kadın¬ 

larla evlenmelerini istediğini vurgulamaktadır. 
2) Mes (dokunmak) kelimesi burada cinsel ilişkiyi ima etmek için 

kullanılmıştır. O halde ayetten, koca, kadınla yalnız kaldığı, belki de 

ona eliyle dokunduğu halde eğer cinsel ilişkide bulunmamışsa, ka- 
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dinin boşanma halinde iddet beklemesine gerek kalmadığı hükmü 

çıkmaktadır. Fakat fakihler, eğer kan koca yeteri kadar (yani cinsel 

ilişkinin mümkün olacağı kadar) yalnız kalmışlarsa ve bu halvetten 

(yalnız kalma) sonra boşanma vuku bulmuşsa tedbir olarak iddet 

beklenilmesi, eğer halvetten önce boşanma vuku bulmuşsa, iddet 

beklemeye gerek olmadığı hükmüne varmışlardır. 

3) Halvetten (kan-kocanın yalnız kalması) önce boşanma vuku 

bulduğunda, iddetin sözkonusu olmaması, höyle bir durumda ko¬ 

canın kansına dönme hakkını kaybettiği ve kadının hiç iddet bekle¬ 

meksizin dilediği kimse ile evlenebileceği anlamına gelir. Fakat bu¬ 

nun sadece halvetten önceki boşanmalar için geçerli olduğuna dik¬ 

kat edilmelidir. Eğer bir kadının kocası halvetten önce ölürse, öldük¬ 

ten sonra beklenilen iddet ortadan kalkamaz, bilakis kocası ölen ka¬ 

dın, normalde evli olan diğer kadınlar gibi dört ay-on günlük iddet 

süresini beklemek zorundadır, (iddet, boşanmış veya kocası ölmüş 

bir kadının, sona erene dek evlenmesinin yasaklandığı bekleme sü¬ 

residir.) 

4) "Onlar üzerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur," sözleri id¬ 

det beklemenin kocanın kansı üzerindeki hakkı olduğunu göster¬ 

mektedir. Fakat bu sadece erkeğin hakkı olduğu anlamına gelmez. 

Buna hem çocukların, hem de Allah'ın veya kanunun hakkı dahil¬ 

dir. Erkeğin hakkı, iddet süresince kansına geri dönme hakkının de¬ 

vam etmesi ve kadmın hamile olup olmadığının anlaşılmasına bağlı 

olarak çocuklannm nesebinin sabit olması bazındadır. Çocuğun 

hukukî, haklannın belirlenebilmesi için nesebi sabit olmalıdır, ah¬ 

lak! statüsü de nesebinin şüpheli olmamasını gerektirir. Allah'ın (ve¬ 

ya kanunun) bu iddet beklemede kadın üzerinde hakkı vardır. Çün¬ 

kü insanlar ve çocuklar, haklarından gafil olsalar, bunlara aldırma- 

salar bile, İlah! Kanun onların haklarının korunmasını gerektirir, iş¬ 

te bu nedenle bir adam kansına, ölümünden sonra veya boşandık¬ 

tan sonra iddet gerek olmadığına dair vasiyet vermiş olsa bile, şeriat 

bu hakkı iptal etmez. 

5) "Onlan faydalandırın ve güzellikle serbest bırakın" Bu emir şu iki 

davranıştan biri ile yerine getirilebilir: Eğer mehir nikâh sırasında 

belirlenmiş ve koca halvetten önce karısını boşamışsa, Bakara: 

237 ye göre mehrin yansı kadına verilmelidir. Bundan fazlasını ver- 
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mek farz değildir, fakat menduptur. Mesela mehrin yansının yaraşı¬ 

ra gelinlik elbiselerini veya adamın nikah sebebiyle gönderdiği diğer 

hediyelerin kadında bırakılması övülecek bir davranıştır. Fakat ni¬ 

kah sırasında mehir belirlenmemişse, kadını göndermeden önce 

birşeyler vermek farzdır. Bu “birşeyler"in miktannın da. Bakara: 

236'da erkeğin maddi imkanlarına göre belirleneceği bildirilmekte¬ 

dir. Alimlerden bir kısmı da, mehir tayin edilmiş olsun veya olmasın, 

boşanma halinde kadına bir şeyler verilmesi gerektiği görüşünde¬ 
dir. 

6) "Güzellikle serbest bırakın", sadece kadına maddi bir şeyler ve¬ 

rilmesi anlamına gelmez. Boşanma hiçbir onur kinci davranış ol¬ 

maksızın güzellikle vuku bulmalıdır. Eğer erkek, kadından hoşlan¬ 

mazsa veya onu yanında tutmak istememesine yol açan başka bir 

sebep varsa, kadını efendice boşamalı ve kibarlıkla göndermelidir. 

İnsanların önünde, onun hatalannı ve beğenmediği yönlerini sıy- 

ı aya başlamamalıdır. Kur an ın bu emri, boşama hakkını mah me¬ 

melere vermenin, nasıl ilahi kanunun ruhuna ters düştüğünü gös- 

teıjnektedir. Çünkü böyle bir durumda “güzellikle serbest bırak¬ 

ma" şansı kalmaz, bilakis bu durum, erkek istemese de suçlama, 

kötü şöhret ve aşağılama ile son bulur. Bunun yaraşıra, ayetteki ifa¬ 

de, erkeğin boşama hakkının, bir hükümet otoritesi veya mahkeme 

tarafından sınırlandırılmasını kabul etmemektedir. Bu ayet, boşa¬ 

ma yetkisini açıkça evli erkeğe vermekte ve eğer kansma hiç dokun¬ 

madan onu boşamak isterse, ona mehrin yansını veya imkanlarına 

göre birşeyler verme sorumluluğunu sadece ona yüklemektedir. Bu¬ 

radan da ayetin, erkeğin boşama işini hafife almaması için malî bir 

sorumluluk yüklenmesi gerektiğini göstermeyi amaçladığı sonucu¬ 

na varabüiriz. Böylece erkek boşama yetkisini düşünerek ve bilerek 

kullanır ve iki ailenin iç işlerine dışandan hiçbir müdahale şansı 

yoktur. 

7) İbn Abbas, Sad Ibn-ül-Museyyeb. Haşan Basri, Ali lbn'ül Hüse¬ 

yin Zeynül Abidin, İmam Şafii ve İmam Ahmed ibn Hanbel “. 

nikahlayıp da.boşarsanız” sözlerinden, boşanmanın ancak 

nikah akdedildikten sonra vuku bulabileceği sonucunu çıkarmış¬ 

lardır. Nikah akdinden önce boşanmanın hiçbir hükmü yoktur. O 

halde bir kimse: “Eğer şu kadınla veya şu kabile veya milletten bir 

kadınla veya herhangi bir kadınla evlenirsem, benden boş olsun” 
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derse, bu anlamsız ve saçma söz olacaktır. Bu sözlerden boşanma 

hükmü çıkarılamaz. Aşağıdaki hadisler bu görüşe delil getirilmiş¬ 
tir. 

“Ademoğlunun sahip olmadığı yetkisini kullanmaya hakkı yok¬ 

tur." Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Mace). “Nikahtan önce talak 

yoktur.” (Ibni Mace). Fakat fâkihlerin çoğu, bu ayet ve bu hadislerin, 

kansı olmayan bir kadına “sen boşsun” veya “seni boşadım” diyen 

bir kimse hakkında olduğıı görüşündedirler. Böyle birşey söylemek 

şüphesiz saçmadır ve hiçbir hukukî sonucu yoktur. Fakat eğer bu 

adam “seni nikahlarsam, boşsun” derse, bu, nikahtan önce boşama 

anlamına gelmez. Bilakis adam, kadınla evlenirse onu boşayacağını 

ilan etmektedir. Böyle bir ilanat saçma ve hükümsüz değildir; tam 

aksine ne zaman o kadını nikahlarsa, kadın boş olur. Fakihler, bu 

tür boşanmanın hangi dereceye kadar geçerli olacağı konusunda da 

farklı görüşler öne sürmüşlerdir. 

İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed ve İmam Züfer'e göre bir 

kimse kadının kimliğini veya hangi millet veya kabileye mensup ol¬ 

duğunu bildirse, ya da “Hangi kadınla evlenirsem evleneyim, o boş 

olsun" dese, her halükârda boşanma vuku bulacaktır. Ebu Bekir el- 

Cassas, Hz. Ömer, Abdullah bin Mes’ud'un İbrahim en-Nahaî, Mü- 

cahid ve Ömer bin Abdülaziz'den (Allah hepsine rahmet etsin) aynı 

görüşü nakletmektedir. 

Süfyan-ı Sevri ve Osman el-Betti'ye göre, bir kimse “şu falanca ka¬ 

dınla evlenirsem, o boş olsun” derse ancak o zaman boşanma geçerli 

olur. 

Haşan bin Salih, Leys bin Sa'd ve Amir eş-Şa'bi'ye göre ise, bir top¬ 

luluk adımn anılması şartıyla, genel mahiyette birşeyler söylense bi¬ 

le, mesela bir kimse: “Falanca aileden veya falanca kabile, şehir mil¬ 

let veya memleketten bir kadınla evlenirsem, o benden boş olsun,” 

dese, boşanma geçeli olur. 

Ibni Ebi Leyla ve İmam Malik yukarıdaki görüşü eleştirerek bir za¬ 

man sınınnm da konulması gerektiğini söylemişlerdir. Mesela eğer 

bir kimse “Eğer bu yıl veya gelecek on yıl içinde, falanca kadınla veya 

şu tabakadan bir kadınla evlenirsem, o kadın benden boş olsun,” 

derse boşanma geçerli olur, aksi taktirde hükmü yoktur. İmam Ma- 

lik'e göre, bir kimsenin koyduğu zaman sının beklenen yaşam süre¬ 

sini aşıyorsa,, boşanma yine hükümsüz olur. 
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50 Ey Peygamber! gerçekten biz sana ücretlerini (mehirlerini) verdi¬ 
ğin eşlerini87 ve Allah’ın sana ganimet olarak verdikleri (savaş esirleri) n- 
den elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halalarının ve teyzeleri¬ 

nin seninle beraber hicret eden kızlarını, bir de Peygamber'e kendisini 
hibe eden ve Peygamberin de kendisini almak istediği inanmış kadınlan 
sana helâl kıldık.88 Bu diğer müminlere değil, sadece sana mahsus bir ay- 

ncalıktır.89 Biz eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında 
müminlere ne farz kıldığımızı biliyoruz. (Seni bu hususta istisna ettik) 
Ki senin için hiçbir darlık olmasın,90 Allah çok bağışlayan, çok merhamet 

edendir. 

AÇIKLAMA 

87. Bu, Hz. Muhammed'in (s.a) başkalarına dört kadından fazlası¬ 

nı nikah altında tutmayı yasaklarken kendisinin beşinci kadınla ev¬ 
lendiğini söyleyerek itiraz edenlere bir cevap niteliğindedir. Böyle bir 

itiraz ortaya çıkmıştır, çünkü Hz. Peygamber (s.a) Hz. Zeyneb'le (r.a) 
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evlendiğinde zaten dört tane eşi vardı. 1) Hicretten üç yıl önce evlen¬ 

diği Şevde, 2) Hicretten üç yıl önce nikahladığı, fakat H. 1. Şevval 

ayında birlikte yaşamaya başladığı Hz. Aişe, 3) H. 3. yılın Şaban 

ayında nikahladığı Hz. Hafsa, 4) H. 4. yılın Şevval ayında nikahladığı 

Hz. Ümmü Seleme. Yani, Hz. Zeyneb beşinci hanımı oluyordu. Bura¬ 

da Allah, kâfir ve münafıkların itirazlarına şöyle cevap vermektedir: 

“Ey Peygamber, biz mehirlerini vererek nikahladığın bütün kadınla¬ 

rı sana helal kıldık.” Başka bir deyişle bu cevap şu anlama gelmekte¬ 
dir: “Diğer Müslümanlara mahsus olan dört hanım sınırlamasından 

istisna eden de yine biziz. Bir sınırlama getirdiğimize göre ona bir is¬ 

tisna getirmek de bizim hakkımızdır” 

Bu cevabın kâfirleri ve münafıklan değil, İslâm düşmanlarının 

çirkin fikirlerle saptırmaya çalıştıklan Müslümanlan tatmin etmek 

amacını güttüğüne dikkat edilmelidir. Onlar Kur an ın Allah kelamı 

ve bizzat Allah tarafından kendi kelamıyla gönderilmiş olduğuna 

inandıktan için, Allah, Peygamber in (s.a) kendisini bu dört eş sınır¬ 

lamasından muaf tutmadığını, bilakis bizzat Allah ın onu bu sınırla¬ 

madan istisna ettiğini bildirmekle yetinmiştir. 

88. Beşinci eşi Hz. Peygamber e (s.a) helal kılmasının yanısıra Al¬ 

lah bu ayette onun birkaç şekilde daha eş almasına izin vermiş¬ 

tir. 

1) Allah’ın ganimet olarak verdiği cariyelerden onun payına dü¬ 

şenler. Bu kurala göre Hz. Peygamber (s.a). Beni Kurayza gavzesinde 

alınan esirler arasından Hz. Reyhane'yi, Beni'l-Müstalık gavzesinde 

alman esirlerden Hz. Cüveyriye'yi, Hayber'de ele geçirilen esirler 

arasından Hz. Safıyye'yi ve Mısır Mukavkısı'nın kendisine hediye 

olarak gönderdiği kipti Mariye'yi almıştır. Bunlardan üçünü azat et¬ 

miş ve onlarla evlenmiş, Mariye'yi ise cariye olarak bırakmıştır. Hz. 

Peygamber in (s.a) onu azat edip nikahladığına dair hiçbir haber 

yoktur. 

2) Kendisiyle birlikte hicret eden amcasının, dayısının, hala ve 

teyzesinin kızlan, "Seninle beraber hicret eder" sözlerinden onlann 

bizzat hicret sırasında Peygamber e (s.a) arkadaşlık etmiş olmalan 

değil, onlann da Islâm uğrunda ve Allah yolunda hicret etmiş olma¬ 

lan anlaşılır. Hz. Peygamber (s.a), H. 7. yılında Hz. Ümmü Habibe ile 

evlendi. (Bu vesile Üe bu ayette bir Müslümana hala, dayı, amca ve 

teyze kızlannın kendisine helal olduğu da bildirilmektedir. Bu ba¬ 

kımdan Islâm hukuku, Hıristiyan ve Yahudi hukuklanndan farklı- 
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dır. Hıristiyanlar, soyu yedi göbeğe kadar bir yerlerde kendi soyu ile 

birleşen bir kadınla evlenemezler. Yahudilere göre ise bir kimse öz 

yeğeni ile, yani kızkardeşinin veya erkek kardeşinin kızı ile bile evle¬ 

nebilir. 

3) Kendilerini Peygamber e (s.a) hibe eden, yani hiçbir mehir al¬ 

maksızın Peygamberle (s. a) evlenmeye hazır olan ve Peygamber in 

(s.a) de kendisinden hoşlandığı Müslüman kadınlar. Bu izin üzerine 

Hz. peygamber (s.a), H. 7. yılda Hz. Meymune ile evlendi, fakat meh- 
rini ödemeden ilişkide bulunmaması gerektiğini düşündü. Bu yüz¬ 

den Hz. Meymune hiç talep etmediği halde ona mehir verdi. Bazı mü- 

fessirler, Hz. Peygamber ın, kendisini hibe eden hiçbir kadınla evlen¬ 

mediğini söylerler. Fakat bu onun kendisini hibe ettiği halde hiçbir 

kadınla mehirsiz evlenmediği anlamına gelir. 

89. Eğer bu cümle bir önceki cümleye bağlı olarak kabul edilirse, 

mehir vermeksizin kendini hibe eden bir kadınla evlenmenin diğer 

Müslümanlara caiz olmadığı anlamı çıkar. Fakat bütün pasajla bağ¬ 

lantılı olarak ele alındığında, dörtten fazla evlenmenin diğer 

Müslümanlara değil, sadece Hz. Peygamber e (s.a) caiz olduğu anla¬ 

mı çıkar. Bu ayet aynı zamanda, bazı emirlerin sadece Hz. Peygam¬ 

ber (s.a) için geçerli olduğunu ve diğer müminler için bir sorumluluk 

getirmediğini göstermektedir. Kur an ve Sünnet gözden geçirildiğin¬ 

de bu tür birçok emirle karşılaşılır. Mesela Teheccüd namazı Hz. Pey- 

gamber e (s.a) farz, diğer Müslümanlara ise nafiledir. Hz. Peygamber 

(s.a) ve ailesinin sadaka kabul etmesi haramdır, oysa diğer mümin¬ 

ler için böyle değildir. Peygamber ın (s.a) bıraktığı miras paylaşılmaz, 

oysa diğer müminlerin bıraktıkları mirasla ilgili hükümler Nisa Su- 

resi'nde yer almıştır. Kendisine aralarında adaletle davranması em- 

redildiği halde, dörtten fazla kadınla evlenme izni verilmiştir. O ken¬ 

disini hibe eden bir kadınla, mehir vermeksizin evlenebilir ve onun 

eşleri ölümünden sonra Müslümanlara haramdır. Bu hususta mü- 

fessirlerin saydığı bir başka özel durum da, Müslümanların ehl-i ki¬ 

taptan kadınlarla evlenmesi helâl olduğu halde, peygambere bunun 

haram olmasıdır. 

90. Allah ın peygamberini genel hükümden istisna etmesinin ne¬ 

deni budur. “Senin için hiçbir darlık olmasın,” sözleri onun, dört ka¬ 

dınla evlilik sınırlaması nedeniyle bir güçlük çekmemesi için kendi¬ 

sine istediği kadar kadınla evlenme izni verilen çok şehvetli bir erkek 

olduğu anlamına gelmez. Böyle bir anlamı ancak Hz. Peygamberin 
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kendisi 25 yaşında iken 40 yaşında bir kadınla evlenip onunla 25 yıl¬ 

lık mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı yaşadığını unutan ön yargılı 

bir kimse çıkarabilir. O öldüğünde Hz. Peygamber (s.a) jöne yaşlı bir 

kadın olan Hz. Şevde ile evlenmiş ve üç-dört yıl kadar başka kadınla 

evlenmemiştir. Hiçbir makul ve dürüst insan kalkıp ta onun 53 ya¬ 

şından sonra şehvetinin güçlendiğini ve bu yüzden birçok kadınla 

evlendiğini söyleyemez. Aslında "hiçbir darlık olmasın" sözlerini 

onaylayabilmek için bir taraftan Allah'ın Peygamber ine (s.a) yükle¬ 
diği büyük sorumluluk gözönünde bulundurulmalı, diğer taraftan 

bu büyük görevi yerine getirirken içinde bulunduğu ortam ve şartlar 

anlaşılmalıdır. Bu iki noktayı, önyargısız bir zihinle kavrayan her¬ 

kes, eşler konusunda niçin ona sınırsız serbestlik verilmesi gerekti¬ 

ğini ve dört eş sınırlamasında onun için ne tür bir "darlık" olduğunu 

anlayacaktır. 

Hz. Peygambere (s.a) emanet edilen görev, sadece İslâmî yönden 

değil genel bakış açısıyla da medeniyyetten uzak, kültürsüz, geri ve 

kaba bir topluluğu, medenî, ileri ve ahlaken gelişmiş bir toplum hali¬ 

ne getirme, eğitme ve şekillendirme göreviydi. Bu amaçla sadece er¬ 

kekleri eğitmek geçerli değildi, kadınların da eğitilmesi gerekiyordu. 

Fakat onun öğretmekle görevlendirildiği medeniyet ve sosyal haya¬ 

tın ilkeleri, iki cinsin serbestçe birarada olmasmı yasaklıyordu ve 

onun bu ilkeyi çiğnemeksizin direkt olarak kadınları eğitmesi im¬ 

kansız bir şeydi. Bu nedenle kadınlan eğitmek için tek yol, onun çe¬ 

şitli yaşlarda ve farklı zihni kapasiteye sahip birçok kadınla evlenip 

onlan eğitip öğreterek kendisine yardımcı yetiştirmesi, daha sonra 

onlan, genç, orta yaşlı ve yaşlı kadınların dini eğitiminde ve onlann 

ahlâken eğitilmesinde görevlendirmesiydi. 

Bundan başka Hz. Peygamber (s.a) İslâm öncesi cahiliye hayat 

tarzını ortadan kaldınp, onun yerine İslâmî hayat tarzını uygulama¬ 

da göstermekle görevlendirilmişti. Bu görevin yerine getirilebilmesi 

için, cahiliye sistemini savunanlarla bir çatışma içine girmek kaçı¬ 

nılmazdı ve böyle bir çatışma garip gelenek ve adetlerin ve kabile sis¬ 

teminin yürürlükte olduğu bir toplumda gerçekleştirilecekti. Bu 

şartlar altında, diğer Arapların yanısıra, Hz. Peygamberin (s.a), düş¬ 

manlıklara son verip dostluk bağlarım güçlendirmek için farklı kabi¬ 

le ve ailelerden kadınlarla evlenmesi gerekiyordu. Bu nedenle evlen¬ 

diği kadmlann seçiminde, onlann kişisel özelliklerinin yanısıra bu 

gaye de önemli bir rol oynamıştır. Hz. Peygamber (s.a), Hz. Aişe ve Hz. 
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Hafsa ile evlenerek, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’le arasındaki bağı da¬ 

ha da güçlendirmiştir. Hz. Ümmü Seleme, Ebu Cehil ve Hadid bin Ve- 

lid'in de mensub olduğu bir ailedendi ve Ümmü Habibe, Ebu Süf- 

yan'ın kızıydı. Bu evlilikler bir dereceye kadar bu ailelerin düşman: 

lıklannı yumuşatmıştır, öyle ki, Ümmü Habibe ile evlendikten son¬ 

ra Ebu Süfyan, savaş alanında Hz. Peygamber in (s.a) karşısına hiç 

çıkmamıştır. Hz. Safiyye, Hz. Cüveyriye ve Reyhâne, Yahudi kabile¬ 

lerine mensuptu. Hz. Peygamber (s.a) onlan azat edip nikahladıktan 

sonra Yahudi kabilelerin düşmanlıkları nispeten azalmıştır. Çünkü 

Arap geleneğine göre, bir kimse bir kabileden bir kadınla evlenirse, 

sadece kadının ailesinin değil, bütün kabilenin damadı kabul edilir¬ 

di ve bir damada karşı savaş açmak ise onur kinci bir davranıştı. 

Toplumu birçok yönden ıslah etmek ve yürürlükte olan cahiliye 

adetlerini ortadan kaldırmak da Hz. Peygamber in (s.a) görevleri ara¬ 

sındaydı. Bu amaçla da bir evlilik gerçekleştirmiştir. Bu olayın ay- 

nntılanna yine bu surede (Ahzab) değinilmiştir. 

Bu sebepler yüzünden Hz. Peygamberin (s.a) evlilik hususunda 

hiçbir sınırlama içinde olmaması gerekiyordu ki, kendisine emanet 

edilen büyük görevin gerekli kıldığı zamanlarda dilediği sayıda ka¬ 

dınla evlenebilsin. 
Bu, çok kadmla evliliğin sadece özel kişisel zorunluluklar dahilin¬ 

de caiz olduğunu ve bu zorunluluklar dışında evliliği helal kılan baş¬ 

ka amaçlar olamayacağım savunan kimselerin büyük bir hata için¬ 

de olduklarını da göstermektedir. Hz. Peygamber in (s.a) evliliklerin¬ 

den hiçbirinin sebebi ne karısının hasta oluşu, ne kısır oluşu, ne er¬ 

kek çocuk sahibi olmak istemesi, ne. de yetimlere bakmak gibi se¬ 

bepler değildi. Bu sebepler olmaksızın Hz. Peygamber (s.a) ya eğitim 

gereği, ya toplumu ıslah etmek için, ya da sosyal ve politik bazı 

amaçlar yüzünden evlilikler yaptı. Mesele şudur: Allah bizzat çok 

kadınla evliliği bugün bazı kimselerin söylediği sebeplere hasretme¬ 

diği halde ve Allah ın Rasûlü bunlardan başka birçok sebepler yü¬ 

zünden evlilikler yapmış olduğu halde, nasıl olur da başka bir kimse 

kanunla sınırlamalar getirebilir ve bu sınırlamaların şeriate uygun 

olduğunu söyleyebilir? Aslmda bu sınırlamaların getirilmesinin asıl 

sebebi, çok kadınla evliliği kötü ve yanlış kabul eden batı tarzı anla¬ 

yıştır. Bu anlayış, haram olan birşey ancak zaruri durumlarda helal 

olabilir şeklinde bir düşünceye yol açmıştır. Batıdan ithal edilen bu 

fikri İslâm'a maletmek için ne denli çalışılırsa çalışılsın, bu fikir 

Kur'an'a, Sünnete ve bütün Islâm literatürüne ters düşer. 
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51 Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini de yanına alıp-bann- 
dırabilirsin; ayrıldıklarından, istek duyduklarına (dönmende) senin 

için bir sakınca yoktur. Onların gözlerinin aydınlanıp hüzne kapılma- 
malanna ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmalarına en yakın 
(en uygun) olan budur.91 Allah, kalplerinizde olanı bilmektedir. Allah 
bilendir, halimdir.92 

52 Bundan sonra (başka) kadınlar ve bunlan başka eşlerle değiştir¬ 
mek -güzellikleri senin hoşuna gitse bile- sana helal olmaz.93 ancak sağ 

elinin malik olduğu (cariyeler) başka94 Allah, her şeyi gözetleyip-denet- 
leyendir. 

AÇIKLAMA 

91. Bu ayette Allah. Hz. Peygamber in (s.a) risalet görevini, huzur 
içinde ve sağlam bir zihin ile yerine getirebilmesi için, ailesi ile ilgili 
bazı sıkıntı ve dertlerden azade kılmayı murad etmektedir. Allah, 
Peygamberine eşlerine dilediği gibi davranma yetkisi verince, bu ina¬ 
nan kadınların hiçbir şekilde Hz. Peygamber’i (s.a) üzmelerine veya 
kıskançlıkları ve ev içi sorunlarıyla ilgili şikayetleriyle onu rahatsız 
etmelerine mahal kalmamaktadır. Fakat Hz. Peygamber (s.a) Al¬ 
lah'tan bu yetkiyi aldığı halde, hanımlarına tamamen eşit muamele¬ 
de bulunmuştur. Birini diğerine tercih etmemiş, hepsine zamanın¬ 
da ziyaretlerde bulunmuştur. Muhaddisler arasından sadece Ebu 
Razin, Hz. Peygamber'in (s.a) hanımlarından dördüne mutad ziya¬ 
retlerde bulunurdu. (Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Hz. Zeyneb ve Hz. Ümmü 
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Seleme) diğer eşleri içinse belirli bir ziyaret zamanı yoktu demiştir. 
Fakat diğer bütün müfessir ve muhaddisler buna muhalefet ederler 
ve bu izni aldıktan sonra bile Hz. Peygamber in (s.a) bütün hanımla¬ 
rına mutad ziyaretlerde bulunduğu ve hepsine eşit mumelede bu¬ 
lunduğunu söylerler. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud ve diğer 
muhaddislerin Hz. Aişe'den (r.a) rivayet ettiklerine göre, Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) ne zaman bir hanımının sırası geldiğinde diğerini ziya¬ 
ret etmek istese, önce sırası olan hanıma sorar ve izin alırdı. Ebu Be¬ 
kir el-Cassas, Urve bin Zübeyrden Hz. Aişe'nin (r.a) şöyle dediğini ri¬ 
vayet ediyor: “Peygamber (s.a) bizim sıramız konusunda hiçbirimizi 
diğerimize tercih etmezdi. Gerçi hanımlarının hepsini birden ziyaret 
etmediği günler vakiydi. fakat hanımlarından ancak sırası gelene 
dokunurdu.” Yine Hz. Aişe'den (r.a) rivayet edilen bir hadise göre, 
Hz. Peygamber (s.a) son hastalığı sırasında eşlerini dolaşması güç¬ 
leştiğinde, diğer eşlerinden Hz. Aişe'nin yanında kalmak için izin is¬ 
tedi ve ancak onların izinlerini aldıktan sonra son günlerini onun 
hücresinde geçirdi. îbn Ebi Hatim, İmam Zühri'den Hz. Peygam¬ 
berin (s.a) eşlerinden hiçbirinin sırasını ihmal etmediğini rivayet et¬ 
miştir. Sadece Hz. Şevde (r.a) bundan müstesnadır. O, yaşlılığı sebe¬ 
biyle kendi sırasını isteyerek Hz. Aişe'ye (r.a) vermiştir. 

Bu hususta hiç kimse, Allah'ın (hâşâ) Peygamber e (s.a) özel bir 
hak verdiği ve eşlerini doğal haklarından mahrum bıraktığı gibi bir 
şüpheye kapılmamalıdır. Hz. Peygamber e (s.a) dörtten fazla kadınla 
evlenme konusunda özel hakların verilmesine neden olan büyük gö¬ 
rev, aynı zamanda ev hayatında büyük bir huzur içinde olmasını ve 
her tür sorun ve sıkıntıdan uzak olmasını gerektiriyordu. Müminle¬ 
rin anneleri için Hz. Peygamber (s.a) gibi yüce bir şahsiyetle evli ol¬ 
mak büyük bir ayrıcalıktı ve bu vesileyle onlar. Hz. Peygamber in 
(s.a) bütün insanlık için ebediyete kadar kurtuluş vesilesi olacak da¬ 
vet ve tebliğ görevinde onun yardımcılan ve Ashabı olma şerefine na¬ 
il oluyorlardı. Nasıl Hz. Peygamber (s.a) bu gaye uğrunda her tür fe- 
dekarlığı yapıyor ve Ashabı da güçleri ölçüsünde bu konuda onu ör¬ 
nek alıyorlarsa, Hz. Peygamber in (s.a) hanımlarının da her alanda 
bencillikten uzak olmaları gerekiyordu. Bu nedenle onun bütün ha¬ 
nımları, kendileri hakkında Allah'ın verdiği karara isteyerek ve gö¬ 
nül rahatlığıyla uydular. 

92. Bu, hem Hz. Peygamber in (s.a) hanımlan, hem de tüm insan¬ 
lar için bir uyandır. Eğer Peygamberin (s.a) eşleri, Allah'ın emri gel¬ 
dikten sonra onlara gönülden mutmain olarak inanmazlarsa, Al¬ 
lah'ın azabından kurtulamazlar. Diğerleri için ise şu anlamda bir 
uyandın Eğer Hz. Peygamberin (s.a) aile hayatı ile ilgili kalplerinde 
şüphe duyarlarsa veya zihinlerinin derinliklerinde herhangi bir kuş¬ 
kuya yer verirlerse, bu Allah'a gizli kalmayacaktır. Bununla birlikte 
Allah'ın bağışlama sıfatı da anılmıştır ki Hz. Peygamber le (s.a) ilgili 
kötü bir düşünce beslemek cezasız kalmayacaksa da, eğer bir kimse 
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bu şüpheden kendisini uzaklaştırırsa Allah'tan bağışlama umabile¬ 
ceğim bilsin. 

93. Bunun iki anlamı vardır: 1) "50. ayette helal kılınan kadınlar¬ 
dan başkası artık sana helal değildir." 2) “Senin hanımların, her tür 
zorluğa rağmen seninle kalmayı seçtikleri, ahireti tercih edip dünya¬ 
yı bıraktıkları ve senin kendilerine dilediğin gibi davranmandan hoş¬ 
nut oldukları halde, artık senin onlan boşayıp yerine başka kadınlar 
alman helal değildir.” 

94. Bu ayet, nikahlı hanımlarının yanısıra bir kimseye neden cari- 
yeleriyle de cinsel ilişki kurma izninin verildiğini ve neden bunların 
sayısında bir sınırlama olmadığını açıklamaktadır. Aynı konuya Ni¬ 
sa: 3, Müminün: 6 ve Mearic: 30'da da değinilmektedir. Bütün bu 
ayetlerde cariyeler, nikahlı eşlerden ayn bir sımf olarak anılmakta¬ 
dır ve cartyelerle cinsel ilişkiye izin verilmiştir. Nisa Suresi: 3. ayette 
nikahlı eşlerin sayısı dört olarak sınırlanmıştır, fakat ne bu ayette, 
ne de konuyla ilgili diğer ayetlerde Allah, cariyelerle ilgili hiçbir sınır¬ 
lama getirmemiştir. Burada Hz. Peygamber e (s.a) şöyle denilmekte¬ 
dir: “Arük senin başka bir kadın nikahlaman veya yerine başka oir 
kadın nikahlamak amacıyla varolan hanımlardan birini boşaman 
helal değildir. Fakat cariyeler helaldir” Bu da, cariyelerin sayısı hak¬ 
kında hiçbir sınırlama getirilmediğini göstermektedir. 

Fakat bu, şeriatin zenginlere şehvetlerini tatmin etmek için dile¬ 
dikleri kadar cariye alma fırsatı verdiği anlamına gelmez. Tam aksi¬ 
ne menfaatçı kimseler bu kanundan yararlanmış ve kötüye kullan¬ 
mışlardır. Fakat bu kural, insanların kötüye kullanması için değil, 
rahatlığı için konmuştur. İnsan aynı şekilde evlilikle ilgili kuralı da 
suisdmal edebilir. Şeriat bir kimseye dört kadmla evlenme ve kansı- 
nı boşayıp başka bir kadm nikahlama izni vermektedir. Bu kural in¬ 
sanların ihtiyaç ve gerekleri gözönünde bulundurularak konmuş¬ 
tur. Eğer bir kimse dört kadınla evlenir, daha sonra sadece şehevi ar¬ 
zulan nedeniyle onlan boşayıp tekrar dört yeni hanım alırsa bu, ku¬ 
ralın suistimal edilmesi demektir. Bundan şeriat değil, o kimse so¬ 
rumludur. Şeriat savaşta esir alınan, Müslüman esirlerle değiştiril¬ 
meyen ve fidye karşılığı bırakılmayan kadınlann cariye olarak bıra¬ 
kılmasına, hükümetin bunlan hakettiğine inandığı kişilere dağıt¬ 
masına ve bu kimselerin, cariyeler toplumsal bir yara oluşturmasın 
diye onlarla cinsel ilişki kurmalanna izin verilmiştir. Savaş esirleri¬ 
nin sayısı belirlenemeyeceğine göre, bir kimsenin belirli bir zamanda 
kaç cariyeye sahip olabileceği de tespit edilemez. Köle ve cariyelerin 
satılmasına da, bir köle veya cariye sahibi ile geçinemezse, bu duru¬ 
mun sürekli bir sorun oluşturmaması için başka bir kimseye trans¬ 
fer edilebilmesi amacıyla izin verilmiştir. Şeriat, insanların huzuru¬ 
nu düşünerek bütün bu şart ve durumları gözönünde bulundur¬ 
muştur. Eğer bu kural suistimal edilerek zenginler tarafından lüks 
ve eğlence aracı haline getirilmişse: bu, şeriatin suçu değildir. 
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53 Ey iman edenler (rasgele) peygamberlerin evlerine girmeyin,90 (Bir 

başka iş için girmişseniz ille de) yemek vaktini beklemeyin. (Ama yeme¬ 

ğe) çağrıldığınız zaman girin,96 yemeği yeyince dağılın ve (uzun) söze 

dalmayın.97 Gerçekten bu, peygambere eziyet vermekte ve o da sizden 

utanmaktadır; oysa Allah, hak (kı açıklamakHan utanmaz. Onlardan 

(peygamberin eşlerinden) bir şey isteyeceğiniz zaman, perde arkasından 

isteyin. Bu, sizin kalpleriniz için de, onların kalpleri için de daha temiz¬ 

dir.98 Allah'ın Resulü’ne eziyet vermeniz99 ve ondan sonra eşlerini 

nikahlamanız size ebedî olarak (helal) olmaz.100 Çünkü böyle yapmanız, 

Allah katında çok büyük (bir günah)tır. 

54 Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; hiç şüphe yok Allah, 

her şeyi bilici olandır.101- 
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AÇIKLAMA 

95. Bu, yaklaşık bir yıl sonra Nur Suresi 27. ayette verilen genel 
emre bir giriş niteliğindedir. Eskiden Araplar, birbirlerinin evine za¬ 

man gözetmeden girerlerdi. Bir kimse, başka birisini görmek istedi¬ 
ğinde, kapıyı tıklatmanın veya giriş izni almanın gerektiğini düşün¬ 
mez, bilakis hemen eve girer ve evdeki kadınlara ve çocuklara, evin 
reisinin evde olup olmadığım sorardı. Bu cahiliye adeti birçok kötü¬ 
lüğün sebebiydi ve daha ciddi kötü sonuçlara da yol açabiliyordu. 
Bu nedenle başlangıçta, yakın bir arkadaş olsun, ya da uzak bir ak¬ 
raba olsun, hiçkimsenin Hz. Peygamberin (s.a) evlerine izinsiz gire¬ 
meyeceği şeklinde bir kural kondu. Daha sonra Nur Suresi nde bu 

kural bütün Müslümanların evleri için genişletildi. 
96. Bu, bu husustaki ikinci emirdir. Araplar arasında yaygın olan 

başka bir gayn-medeni adet de, ziyaretçilerin tam yemek sırasında 

ev sahibini çağırması veya gelmesi, ya da önceden gelip yemek zama¬ 
nına kadar orada kalmasıydı. Bu, çoğunlukla ev sahibini büyük bir 
sıkıntı içine sokuyordu. Ne yemek zamanı geldiğini ima ederek misa¬ 
firlerine gitmelerini söyleyecek denli terbiyesizlik yapabilirdi, ne de 
bu kadar beklenmedik misafiri ağırlayacak yiyeceğe sahip olabilirdi. 
Çünkü bir kimsenin çok sayıda beklenmedik misafiri ağırlayacak yi¬ 
yeceğe her zaman sahip olması, mümkün olmayabilirdi. Allah bu 
adeti hoş görmedi ve misafirlerin sadece davet edildiklerinde bir eve 
yemek zamanı gitmelerini emretti. Bu emir sadece Hz. Peygamber in 
(s.a) evi ile ilgili değildir, fakat bu kurallar, diğer Müslümanların ev¬ 
lerinde de genel görgü kuralları olarak kabul edilebilmeleri için 
ilkönce bu örnek evde uygulanmıştır. 

97. Bu da başka bir aptalca adeti ortadan kaldırmaktadır. Yemeğe 
davet edilen misafirler, yemeği bitirdikten sonra, ev halkını rahatsız 

edecek denli uzun süre evde oturur ve konuşup eğlenceli sohbetler 
yaparlardı. Bu davranışlarıyla Müslümanlar Hz. Peygamber’! (s.a) 
de çoğu zaman rahatsız ederlerdi, fakat o affeder ve unuturdu. En 
sonunda Hz. Zeyneb'in (r.a) düğün yemeği sırasında bu rahatsızlık 

had safhasına vardı. Hz. Peygamberin (s.a) özel hizmetkârı Enes bin 
Malik e göre, düğün yemeği gece verilmişti. İnsanların çoğu yemek¬ 
ten sonra gittiler, fakat birkaç kişi kalıp havadan sudan konuşmaya 
başladı. Bundan rahatsız olan Hz. Peygamber (s.a) kalktı hanımları¬ 
nı dolaştı. Döndüğünde o kimselerin hâlâ oturduklarını gördü. Geri 
dönüp Hz. Aişe nin (r.a) hücresinde bekledi. Gecenin büyük bir kıs¬ 
mı geçtiğinde kalkıp tekrar Hz. Zeyneb'in hücresine gitti. Bundan 
sonra Allah, insanları bu kötü adet hakkında bizzat uyardı. Hz. 
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Enes'e göre bu ayetler, bu olay üzerine nazil olmuştur. (Müslim, Ne- 

sai, lbn Cerir.) 

98. Bu ayete 'Terde ayeti" adı verilir. Buhari, Hz. Enesden (r.a) bu 
ayet inmeden önce Hz. Ömer'in (r.a) defelarca Hz. Peygamber e (s.a) 
şöyle dediğini rivayet ediyor : “Ey Allah'ın Rasûlü, iyisi de kötüsü de 
dahil birçok insan seni ziyaret ediyor. Hanımlarına örtünmelerini 
emretsen!” Başka bir hadise göre ise Hz. Ömer (r.a) müminlerin an¬ 
nelerine bir keresinde: “Eğer sizinle ilgili söylediklerim kabul edilir¬ 
se, gözlerim bir daha sizi görmeyecek” demiştir. Fakat Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) hüküm koymada bağımsız olmadığı için ilahi emri bekle¬ 
miştir. En sonunda, mahrem erkekler dışında hiçbir erkeğin Hz. Pey- 
gamber'in (s.a) evine giremeyeceğini ve müminlerin annelerine bir- 
şey sormak isteyen kimselerin perde arkasından sorması gerektiğini 
bildiren ilahi emir (55. ayet) geldi. Bu emrin gelişinden sonra mü¬ 
minlerin anneleri odalarının kapılarına perdeler astılar. Zaten bu 
ayetin son cümlesi, kadınların ve erkeklerin kalplerinin temiz olma¬ 
sını isteyen herkesin, bu yolu benimsemesi gerektiğini bildirmekte¬ 

dir. 

Artık Allah'ın kendisine anlayış yeteneği verdiği herkes, kadınla¬ 

rın ve erkeklerin yüzyüze karşılıklı konuşmalarını yasaklayan ve “bu 
hem sizin, hem de onların kalpleri için daha temiz” olduğundan ka¬ 
dınlarla perde arkasından konuşmayı emreden bir kitabın, kalpleri¬ 

nin temizliğini etkilemediği iddiasıyla kadın ve erkeklerin karışık 
toplantılarda, eğitim kurumlannda ve hükümet dairelerinde bir 
arada bulunmalarına izin veremeyeceğni kabul edecektir. Kur an a 
tabi olmak istemeyen bir kimse için en iyi yol onun emirlerini hiçe 
saymak ve açıkça bunlara uymak istemediğini söylemektir. 
Kur an ın apaçık emirlerini çiğneyip sonra da Kur an dan çıkardığı 
Islâm'ın ruhuna uyduğunu iddia etmek ise apaçık bir adîliktir. Bir 
çok kimselerin Kur'an ve Sünnet dışındaki kaynaklardan çıkarıp 

sundukları bu “İslâm ruhu” da ne acaba? 

99. Bu ima, o günlerde Hz. Peygamber (s.a) aleyhinde suçlamalar¬ 

da bulunanlara ve bu konuda kâfirlere ve münafıklara katılan bazı 

zayıf iradeli MüŞlümanlaradır. 

100. Bu, 6. ayette söylenen “Peygamber in hanımları, müminlerin 

anneleridir” sözünün açıklamasıdır. 

101. Yani, “Bir kimse Hz. Peygamber aleyhinde kötü bir düşünce 
beslerse veya akimdan onun hanımlarıyla ilgili kötü bir niyet geçirir¬ 
se bu, Allah'a gizli kalmayacak ve cezasını çekecektir." 
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55 Onlar için babalan, oğullan, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğul¬ 

ları, kız kardeşlerinin oğullan,102 kadınlan103 ve sağ ellerinin malik ol¬ 

duğu (cariyeleri)104 hakkında bir sakınca yoktur. (Ey Müslüman kadın¬ 

lar) Allah'tan sakının. Hiç şüphe yok Allah, her şeye şahid olandır.103 

AÇIKLAMA 

102. Açıklama için bkz. Nur Suresi an: 38-42. Bu hususta Allame 

Ahisinin tefsiri önemlidir. “Erkek kardeşler ve erkek ve kızkardeşle- 

rin oğullan, kan bağıyla olsun, başka bir bağla olsun bir kadına 

mahrem olan bütün erkekleri ihtiva eder. Bu listede kadının amca¬ 

ları ve dayılarına değinilmemiştir, çünkü bunlar kadının anne baba¬ 

sı gibidir ya da onlann oğullanna değinildiği için kendilerinden bah- 

sedilmesine gerek kalmamıştır. Çünkü kızkardeşin ve erkek karde¬ 

şin oğullarının yanında ve amca ile dayıların yanında örtünmeme¬ 

nin nedeni aynıdır.” (Ruh ül-Meani) 

103. Açıklama için bkz. Nur Suresi an: 43. 

104. Açaklama için bkz. Nur Suresi an. 44. 

105. Yani “Bu kesin emir geldikten sonra, burada adı geçen akra¬ 

balar dışmda hiçkimse, perde olmaksızın Peygamber in (s.a) hanım¬ 

larının evlerine giremez.” Şu anlama da gelebilir: "Kadınlar, kocalan 

varken tesettür emrine riayet edip, o yokken başka erkeklerin yanı¬ 

na tesettürsüz çıkma gibi bir tavra meyletmemelidirler. Böyle bir 

davranış kocalarından gizli kalabilir, fakat Allah a gizli kalmaz.” 



450 TEFHİMU'L KUR AN 33 /Ahzab Suresi 

% 

56 Hiç şüphesiz, Allah ve melekleri peygambere salat etmektedir¬ 
ler.106 Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona 
selam verin.107 

57 Gerçek şu ki, Allah’a ve Resulü'ne eziyet edenler; Allah, onlara 
dünyada da, ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılatıcı bir azab hazır¬ 
lanmıştır.108 

AÇIKLAMA 

106. “Allah ın Peygamberine salat etmesi” şu anlama gelir: “Allah, 
Peygamber ine karşı çok merhametlidir. Onu över, onun işlerini be¬ 
reketli kılar, ismini yüceltir ve onun üzerine rahmeti indirir.” “Melek- 
ler'in salat etmesi” ise şu anlama gelir: “Onlar Peygamber i (s.a) çok 
severler. Ona en yüce makamları vermesi, dininin ve şeriatinin geliş¬ 
mesi ve onu yüksek derecelere ulaştırması için Allah'a dua ederler.” 
Konunun akışından bu hususa neden değinildiği kolayca anlaşıla¬ 
bilir. Bu dönem, bütün İslâm düşmanlarının İslâm'ın başarısını kıs¬ 
kandıkları bir dönemdi. Onu lekeleyerek, onun İslâm ve Müslüman¬ 
ların her gün daha da güçlenmesine sebep teşkil eden ahlaki mü¬ 
kemmelliğine gölge düşürmeyi planhyorlardı.Allah bu ayeti gönder¬ 
diğinde şartlar böyleydi. Bu ayetle şöyle denilmek isteniyor: “Kâfir¬ 
ler, münafıklar ve müşrikler, Hz. Peygamber in görevinin başarısızlı¬ 
ğa uğraması için ona ne kadar iftira atsalar ve gözden düşürmeye ça¬ 
lışsalar da, sonuçta başarısızlık ve razeletle karşılaşacaklardır. 
Çünkü Ben, Peygamberime karşı merhametliyim ve bütün kâinatı 
idare eden melekler de onun destekleyicileridirler. Onun düşmanla¬ 
rı onu suçlayıp aşağılayarak hiçbir şey elde edemezler, çünkü Ben 
onun ismini yüceltiyorum ve melekler de sürekli ona saygı ve sevgi 
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göstermektedirler. Benim rahmet ve bereketim onunla birlikte iken 
ve meleklerim “Ey Alemlerin Rabbi, Muhammed i daha yüce ma¬ 
kamlara çıkar, onun dinini yay ve geliştir," diye gece gündüz sürekli 

dua ederken, onlar, fitne ve tuzaklarıyla Peygamberime hiçbir zarar 
veremezler.” 

107. Başka bir ifadeyle: “Ey Allah'ın Rasûlü Muhammed vasıtasıy¬ 
la doğru yola ulaşanlar, onun gerçek değerini takdir etmeli ve size 
olan büyük nimetleri sebebiyle ona şükran duymalısınız. Siz cahili- 
ye karanlıklarında kaybolmuştunuz, size bilgi ışığım ulaştırdı. Ahla¬ 
ken çökmüştünüz, sizi ahlakın yüceliklerine ulaştırdı da bugün çev¬ 
renizdekiler bu yüzden sizi kıskanıyor. Barbarlık ve vahşete dalmış¬ 
tınız, o sizi yüksek bir medeniyete ulaştırdı. Kâfirler, size bu nimetle¬ 

ri verdi diye ona düşman oldular, yoksa şahsen o hiçbirine zarar ver¬ 
memiştir. Bu nedenle, ona şükran ve minnetinizin ifadesi olarak siz 
ona bu insanların düşmanlık ve kinlerine eşit veya ondan daha fazla 

sevgi beslemelisiniz; onların suçlama ve aşağılamalarından daha 
ateşli bir şekilde onu yüceltmek ve ona saygı duymalısınız; onların 

kötülük isteklerine karşılık siz daha içten bir şekilde onun iyiliğini 
istemeli ve meleklerin gece gündüz ona dua ettikleri gibi siz de dua 

etmelisiniz: “Ey Alemlerin Rabbi, senin Peygamberin nasıl bize sayı¬ 
sız nimet ve lütuflarda bulunmuşsa, sen de ona sınırsız ve sonsuz 

rahmetini göster, onu bu dünyada en yüksek makamlara ulaşür ve 
ahirette de sana en yakın olma şerefini bahşet.” 

Bu ayette Müslümanlara iki şey emredilmektedir: 1) Sallü aleyhi, 
2) Ve Sellimu teslîma. Salât kelimesi alâ eki ile kullanıldığında üç anla¬ 
ma gelir: 1) Birisine yönelmek, bir kimseye sevgiyle yaklaşmak ve 
onun üzerine eğilmek 2) Bir kimseyi yüceltmek 3) Bir kimse için dua 
etmek. Elbette bu kelime Allah için kullanıldığında üçüncü anlama 
gelmesi mümkün değildir, çünkü Allah'ın bir kimse için dua etmesi 
anlamsızdır. Allah için sadece ilk iki anlamda kullanılabilir. Fakat 
bu bu kelime melekler için olsun, insanlar için olsun Allah'ın kullan 
için kullanıldığında her üç anlama da gelebilir. Sevgi, övgü ve dua 
anlamlannın üçünü de ihtiva eder. O halde müminlere Sallü aleyhi 

emrinin verilmesi şu anlama gelir: “Ona bağlanın, onu yüceltin, 
övün ve onun için dua edin.” 

Selam kelimesinin de iki anlamı vardır: 1) Her tür hata, kusur ve 

eksiklikten uzak olmak 2) Banş içinde olmak ve başkasına karşı çık¬ 
maktan sakınmak. O halde Hz. Peygamber le (s.a) ilgili olarak selli- 
mü teslîma emri şu anlamlara gelir: 1) O nun iyilik ve emniyeti içinde 
olun. Ona karşı çıkmaktan sakının ve samimiyetle ona boyun 
eğin." 

Bu emir geldiğinde sahabeden bir çoğu Hz. Peygambere (s.a), “Ey 
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Allah'ın Rasûlii, bize nasıl selam vereceğimizi (yani namazda essala- 
mü aleyke ve eyyühen-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü demek, 
selam verirken de esselamü aleyke ya Rasulallah demek) öğrettin, fa¬ 
kat biz sana nasıl salât edeceğiz?” Bu soruya cevap olarak Hz. Pey¬ 
gamber (s.a) çeşitli vesilelerle birçok farklı salât ve derüd metodlan öğ¬ 
retmiştir. 

Kab'b bin Ucre: “AUahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Mu- 
hammedin kema salleyte alâ İbrahîme ve alâ âl-i İbrahîme inneke 
Hamid'ün -Mecıd ve barik alâ Muhammedin ve alâ Al-i Muhammed 
kema barekte alâ tbrahime ve alâ Al-i İbrahime inneke Hamid'ün 
Mecid.” Bu derüd lafzında ufak tefek değişikliklerle Buhari, Müslim, 
Ebu Davud, Tirmizi, Nesaî, Ibn Mace, İmam Ahmed, Ibn Ebi Şeybe, 
Abdür-Rezzak, Ibn Ebi Hatim ve Ibn Cerir tarafından Hz. Kab bin Uc¬ 
re den rivayet edilmiştir. 

İbn Abbas: Ufak bazı deığişiklerle Ibn Abbas'dan da aynı derüd (sa- 
lavat) rivayet edilmiştir. (İbn Cerir) 

Ebu Humeyd Sa'idî: “AUahümme Salli alâ Muhammed-in ve ezva- 
cihi ve zürriyyatihi kema salleyte alâ ibrahime ve alâ âl-i İbrahime ve 
barik alâ Muhammed-in ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte alâ 
âl-i İbrahime inneke Hamid'ün Mecîd.” (Malik. Ahmed, Buhari, Müs¬ 
lim, Nesai, Ebu Davud, İbni Mace.) 

Ebu Said Bediî: “AUahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Mu¬ 
hammed kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âl-i İbrahime ve barik alâ 
Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed kema barekte alâ İbrahime fi'l- 
alemin, inneke Hamîd'ün Mecid.” (Malik, Müslim, Ebu Davud, Tir¬ 
mizi, Nesaî.) 

Ebi Said el-Hudri: “AUahümme salli alâ Muhammedin abdike ve 
rasülike kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve alâ 
Muhammedin kema barekte alâ İbrahim.” (Ahmed, Buhari, Nesaî, 
İbn Mace) 

Bureyde el-Huzaî: “Allahümm-ec'al salâteka ve rahmeteke ve be- 
rakâtike alâ Muhammed-in ve alâ âl-i Muhammedin kema ce'altehâ 
alâ ibrahime inneka Hamid'ün-Mecid." (Ahmed, Abd İbn Humeyd, 
ibn Merduye) 

Ebu Hureyre: “AUahümme salli alâ Muhammedin ve alâ al-i Mu¬ 
hammedin ve barik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammedin kema 
salleyte ve barekte alâ İbrahime ve alâ âl-i İbrahim fi'l-alemin. înne- 
ke Hamîd'ün Mecîd.” (İbn Cerir) 

Bütün bu salavatlar, lafızları farklı olmakla birlikte aynı anlama 
sahiptirler. Bunlarla ilgili birkaç nokta çok iyi anlaşılmalıdır: 

Birincisi, bütün bunlarda Hz. Peygamber (s.a) Müslümanlara, 
kendisine, derüd ve salat göndermenin en iyi yolunun Allah'a: “Alla¬ 
hım Muhammed'e salat et.” diye dua etmek istediğini söylemektedir. 
Bunu tam anlamıyla kavrayamayan bazı cahil kimseler hemen “Ne 
kadar garib? Allah bize Rasûlüne salat etmemizi emrediyor, fakat biz 
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buna karşılık Allah tan ona salat etmesini istiyoruz.” Fakat aslında 
Hz. Peygamber (s. a) Müslümanlara şöyle talimat vermiştir: “Siz iste¬ 
seniz de bana salat ve derüd göndermekte tam adil olamazsınız. Br 
nedenle sadece Allah a bana salat etmesi için dua edin.” Müslüman - 
lar tabii ki Hz. Peygamber in (s.a) derecesini yükseltemez, sadece Al¬ 
lah yükseltebilir. Müslümanlar kendilerine verdiği nimet ve ihsanla¬ 
rı Hz. Peygambere (s.a) tam anlamıyla ödeyemezler, bunlardan ötü¬ 
rü sadece Allah onu mükafatlandırabilir, Allah Müslümanlara yar¬ 
dım ve desteğini göndermedikçe onlar Hz. Peygamberin adını yü¬ 
celtme ve dini hakim kılma işinde bir başan kazanamazlar, öyle İd, 
Hz. Peygaber'in (s.a) sevgisi kalplerimize ancak Allah'ın yardımı ile 
yerleşebilir, aksi takdirde şeytan bizi çeşitli şüphe ve aldatmalarla 
ondan çevirir. Allah bizi böyle bir durumdan korusun. O halde Hz. 
Peygambere (s.a) hakkıyla salat ve derüd göndermenin tek yolu, Al¬ 
lah'a, ona salat etmesi içn dua etmektir. Allahümme salli alâ Muham- 
med-in diyen bir kimse aslında Allah karşısında kendi acizliğini ka¬ 
bul ediyor ve : “Allah'ım ben Rasûlüne gerektiği gibi salat göndere- 
mem. Bu yüzden sana yalvarıyorum, benim yerime Sen ona salat et 
ve bu hususta benden dilediğin hizmeti al.” 

İkincisi, Hz. Peygamber (s.a) bu duayı sadece kendisine hasretme¬ 
miş, ashabını, hanımlarını ve soyundan gelenleri de buna dahil et¬ 
miştir. Hanımları ve soyundan gelenlerle ne kastedildiği bellidir. Âl 
kelimesi ise sadece Hz. Peygamber in ev halkım değil, onu takip eden 
ve onun sünnetine uyan herkesi içine alır. Sözlük anlamı olarak eh! 
ile âl kelimeleri arasında belirli bir fark vardır. Bir kimsenin âl-i den¬ 
diğinde, akrabası olsun olmasın o kimsenin arkadaşları, dostlan ve 
yardımcılan anlaşılır. Bir kimsenin ehli dendiğinde ise, dostu ya da 
yardımcısı olsun olmasın o kimsenin akrabalan anlaşılır. Kur an Âl- 
i Fir'avn kelimesini on dört yerde kullanmıştır, fakat bunlann hiçbi¬ 
rinde sadece onun ev halkı kastedilmemiş, Hz. Musa'ya (a. s) karşı 
açtığı savaşta ona taraftar olanlar kastedilmiştir. (Mesela bkz. Baka¬ 
ra: 49-50, Âl-i lmran: 11, A raf: 130, Mü'min: 46). O halde Muham- 
med'in (s.a) yolunda olmayan kimseler, onun ev halkından, akraba¬ 
larından bile olsalar Âl-i Muhammed'den değildir. Bunun tam tersi¬ 
ne onun yolundan gidenler, onunla uzaktan bile hiçbir akrabalıklan 
olmasa da Âl-i Muhammed'dendirler. Fakat Hz. Peygambere (s.a) 
hem kanbağı ile bağlı olan, hem onun yolundan giden ev halkı, Âl-i 
Muhammed denmeye daha layıktır. 

Üçüncüsü, Hz. Peygamber (s.a) tarafından öğretilen tüm bu de- 
rüd’larda, ona Hz. İbrahim ve onun Âl-ine indirilen salât, rahmet ve 
bereketin aymsım indirmesi için Allah'a dua edilmektedir. Bazı kim¬ 
seler bunu anlayamamışlardır. Alimler bu konuyu farklı şekillerde 
yorumlamışlardır, fakat hiçbirisi cazip değildir. Bize göre bunun an¬ 
lamı şudur (gerçeği sadece Allah bilir): Allah, Hz. İbrahim’e (a.s) yer¬ 
yüzünde başka hiç kimseye ihsan etmediği bir nimet vermiştir: Pey- 
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gamberliği, vahyi ve Kitab ı hidayet kaynağı olarak kabul eden bütün 
insanlar, Müslüman, Yahudi, yahutta Hıristiyan olsun Hz. İbra¬ 
him’in (a.s) önderliğini kabul etmiştir. O halde Hz. Peygamber in (s.a) 
söylemek istediği şudur: “Allah'ım, Hz. İbrahim’i bütün peygamber¬ 
lere inananların sığmağı yaptığın gibi, beni de bütün inananların sı¬ 
ğmağı yap ki, risalete inanan hiç kimse benim peygamberliğime 
inanma nimetinden mahrum olmasın.” 

Hz. Peygamber e (s.a) salat etmenin İslâmî bir gelenek olduğu, Hz. 
Peygamber in adı anıldığında ona salat göndermenin vacip olduğu ve 
namazda salat okumanın Hz. Peygamberin (s.a) sünneti olduğu ko¬ 
nusunda bütün alimler ittifak etmişlerdir. Hayatında en az bir kez 
olsun Hz. Peygamber’e (s.a) salat göndermenin farz olduğu konusun¬ 
da da ihtilaf yoktur, çünkü Allah Kuran da bunu açıkça emretmek¬ 
tedir. Fakat bunun dışındaki konularda alimler ihtilaf etmişler¬ 
dir. 

imam Şafii, namazda son oturuşta teşehhüd sonrasında salât oku¬ 
manın farz olduğu, bunsuz namazın batıl olacağı görüşündedir. Sa¬ 
habeden Hz. İbn Mes'ud, Ebu Mes'ud, Ensari, İbn Ömer ve Cabir bin 
Abdullah (r.a), tabiundan Şa’bi. İmam Muhammed bin Bakır, Mu- 
hammed bin Kâ'bel-Kurzi ve Mukatil bin Hayyan ve fakihlerden Is- 
hak bin Rahaveyh de aynı görüştedir. İmam Ahmed bin Hanbel de 
sonradan bu görüşü benimsemiştir. 

İmam Ebu Hanife, imam Malik ve alimlerden birçoğu (Cumhur) 
hayatta en az bir defa Hz. Peygamber e salavat getirmenin farz oldu¬ 
ğu görüşündedirler. Bu aynen Kelime-i Şehadet gibidir: Hayatmda 
bir defa Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in de onun 
kulu ve Rasûlü oluduğunu ikrar eden bir kimse görevini yapmış de¬ 
mektir. Aynı şekilde hayatı boyunca bir defa salât ve derüd okuyan biı 
kimse, Hz. Peygamber e (s.a) salat gönderme görevini yerine geürmiş 
olur. Bundan sonra ne Kelime-i Şehadeti ne de derüd’u okumak farz 
değildir. 

Bir grup da namazda salât okumanın vacip olduğu,- fakat bunun 
teşehhüdde olmasının zorunlu olmadığı görüşündedir. 

Başka bir grup her duada derüd okumanın vacip olduğunu söyler. 
Bazıları da Hz. Peygamber'in (s.a) adının her anılışmda salâvat getir¬ 
menin vacip olduğunu söylerler. Bazılarına göre ise. Hz. Peygam¬ 
ber in (s.a) adı kaç defa geçerse geçsin bir mecliste sadece bir defa 
salâvat getirmek vaciptir. 

Bunlar sadece "salatın çeşitli durumlarda farz olup olmadığı ile il¬ 
gili farklılıklardır. Salat’ın yücelik ve mükemmelliği, birçok mükafat¬ 
lara neden olduğu ve Allah katında salih bir amel olduğu konusunda 
Ümmetin icmaı (görüş birliği) vardır. Mümin olan bir kimse bu konu¬ 
da farklı bir görüşe sahip olamaz. Derüd, Hz. Peygamber in (s.a) Al¬ 
lah’tan sonra Ümmete en büyük nimetler veren kimse olduğunu id¬ 
rak eden her Müşlümanın tabii duasıdır. Bir kimse İman ve İslâm'ın 
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değerini ne kadar iyi anlarsa, Hz. Peygamber in (s.a) bu Ümmete ver¬ 
diği nimetlerin değerini de o derece iyi anlar. Hz. Peygamber in (s.a) 
değerini idrak eden bir kimse ise, aynı derecede ona salât ve derüd 
okur. O halde, bir kimsenin okuduğu derüd ve salât miktan, onun Hz 
Peygamberin (s.a) dinine olan bağlılığının ve onun imanın nimetleri¬ 
ni kavrayıp kavrayamadığının ölçüsüdür. Bu hususta Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) şöyle buyurmuştur: “Melekler, bana derüd gönderen kimse¬ 
ye, o böyle yaptığı sürece salât gönderirler.” (Ahmed, Ibn Mace). “Ba¬ 
na bir kez salât gönderen kimseye Allah on misli salât gönderir.” (Müs¬ 
lim). “Bana çok salât gönderen kimse, kıyamet gününde bana yakın 
olmayı hakedecektir.” CRrmizi). “Yanında adım zikredildiği halde ba¬ 
na salât göndermeyen kimse ne kadar cimridir.” (Tirmizi). 

Allahümme salli alâ... Sallallâhü aleyhi vesellem, ya da buna benzer 
sözlerin Hz. Peygamber'den (s.a) başkaları için kullanılıp kullanıla¬ 
mayacağı konusunda ihtilaf vardır. İçlerinde Kadı Iyaz'ın da bulun¬ 
duğu bir grup alim bunun caiz olduğu görüşündedirler, öne sür¬ 
dükleri iddia ve deliller şöyledir: Allah bizzat Kur'an-ı Kerim de pey¬ 
gamber olmayan kimseler için salât kelimesini kullanmıştır, mesela 
Bakara: 157, Tevbe: 103, Ahzab: 43. Aynı şekilde Hz. Peygamber de 
(s.a) peygamber olmayan kimseler için birçok defa salat kelimesini 
kullanarak dua etmiştir. Mesela bir sahabe için: Allahümme salli ala 
âl-i Ebi Evfa diye dua etmiş, Cabir bin Abdullah’ın hanımının isteği 
üzerine ise sallallahü aleyki ve alâ zevciki demiştir. Zekât parası geti¬ 
renler için Allahümme salli aleyhim derdi. Sa'd ibn Ubade için dua 
ederken ise Allahümme ec-al salateke ve rahmeteke alâ âl-i Sa'd bin 
Ubade demiştir. Bundan başka Hz. Peygamber (s.a), meleklerin bir 
müminin ruhuna şöyle dua ettiklerini söylemiştir: Sallallahü aieyke 
ve alâ cesedike. Fakat alimlerin çoğunluğu bunun Allah ve Hz. Pey¬ 
gamber için geçerli olduğu ve Ümmet için caiz olmadığı görüşünde¬ 
dirler. Bu alimler, Müslümanlann sadece peygamberlere salât-u 
selâm getirmelerinin bir gelenek haline geldiğini söylerler. Bu yüz¬ 
den peygamberlerden başkası için kullanılmamalıdır. Bu hususta 
Hz. Ömer İbnü Abdulaziz, valilelerinden birine şöyle yazmıştın “Bazı 
vaizlerin, salât alen-nebî tarzında kendi taraftarları ve önderleri için 
salât okuduklarını duydum. Bu mektubu alır almaz onlan bundan 
men et ve onlara salât-ı sadece peygamberler için kullanmalarını, 
müminler içinse sadece dua etmekle yetinmelerini emret.” (Ruhu'l- 
Meani). Birçok alim de sallallahü aleyhi ve sellem kelimelerinin başka 
peygamberler için değil, sadece Hz. Muhammed (s.a) için kullanıl¬ 
masının caiz olduğu görüşündedir. 

108. “Allah a eziyet etmek” iki anlama gelir: 1) Allah'a isyan edilme¬ 
si, O’na karşı şirk, küfür ve inkar tavnnın takınılması ve O nun ha¬ 
ram kıldıklarının helal kabul edilmesi 2) O nun Rasûlü'ne eziyet edil¬ 
mesi: Rasûle itaat Allah'a itaat demek olduğuna göre, Rasûl'e isyan 
ve düşmanlık anlamına gelir. 



456 TEFHİMU'L KUR'AN 33 /Ahzab Suresi 

* ^ x ^ 

© u_*& l> \^=>j ■>j* 
• ı «• •• 

58 Mü’min erkeklere ve mü'mîn kadınlara irtikâb etmedikleri (bir 

suç) sebebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira109 ve açık günah 

yüklenmişlerdir. 

59 Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dış 

elbiselerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle;110 onların 

(özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan bu- 

dur.111 Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.112 

AÇIKLAMA 

109. Bu ayet iftiranın tarifini belirlemektedir. İftira; bir kimseye iş¬ 

lemediği bir suçu isnat etmek, sahip olmadığı bir kusurla onu suçla¬ 

maktır. Hz. Peygamber (s.a) de bu konuyu açıklamıştır. Ebu Davud 

ve Tirmizi'ye göre. Hz. Peygamber'e (s.a) gıybetin ne olduğu soruldu¬ 

ğunda: “Kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmaktır” demiştir. 

Soran kişi; “Peki o hata onda varsa?” dediğinde, “Eğer bahsettiğin 

hata onda varsa, bu gıybetttir; yoksa iftira ediyorsun demektir” bu¬ 

yurmuştur. Böyle bir davranış sadece ahirette cezalandırılacak ah¬ 

lakî bir günah değil, aynı zamanda İslâm devleti tarafından hukuk¬ 

sal cezayı gerektiren bir suçtur. 

110. Cilbab büyük bir örtüdür. İdna ise örtmek ve sarmak anlamla¬ 

rına gelir; fakat bu kelime alâ eki ile kullanıldığında bir şeyi yukan- 

dan aşağıya bırakmak anlamına gelir. Bazı çağdaş müfessirler Batı¬ 

nın etkisiyiyle bu kelimeyi, yüz örtme emrini görmemezlikten gelmek 
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için “örtünmek" diye tercüme etmişlerdir. Eğer Allah bu müfessirle- 

rin iddia ettiklerini söylemek istemiş olsaydı, yüdnîne aleyhinne de¬ 

ğil, yüdnîne iley-hinne derdi. Arapça bilen herkes yüdnîne aley-hin- 

ne’nin sadece “sarınmak örtünmek" anlamına gelmediğini bilir. Aye¬ 

tin devamındaki min celabîbi-hinne sözleri de bu anlama meydan 

vermemektedir. Burada min eki (harfıcer) örtünün bir kısmı anlamı¬ 

na gelir ve "örtünme” ise örtünün sadece bir kısmı ile değil, tümü ile 

yapılır. O halde ayet açıka şu anlama gelin Kadınlar örtülerine iyice 

sarınsınlar ve örtülerinin bir kısımını da yüzlerinden aşağıya bırak¬ 
sınlar. 

Hz. Peygamber (s.a) dönemine yakın zamanlarda yaşayan müfes- 

sirlerin ileri gelenleri bu yorumu kabul etmişlerdir, ibn Cerir ve İbn 

el-Münzir, Muhammed İbn Sirin'in Hz. Ubeyde es-Selmani den bu 

ayetin anlamını sorduğunu rivayet ederler. (Hz). Ubeyde, Hz. Pey¬ 

gamber (s.a) zamanıda Müslüman olmuş, fakat onu görmemiştir. 

Hz. Ömer zamanında Medine'ye gelmiş ve oraya yerleşmiştir. Fıkıhta 

ve fıkhı meselelerde Kadı Şüreyh ile aynı ayarda kabul edilir.) Hz. 

Ubeyde sözlü bir açıklamada bulunacağına, başını, alnını, yüzünü 

kapatıp sadece bir tek gözünü açıkta bırakarak örtünmenin nasıl 

olacağını kendi üstünde uygulayarak göstermiştir. İbn Abbas da he¬ 

men hemen aynı tefsiri yapmıştır. İbn Ebi Hatim, ibni Cerir ve İbn 

Merduye'den rivayet edildiğine göre İbn Abbas şöyle buyurmuştur: 

“Allah, kadınlara evlerinden bir ihtiyaç için dışarı çıktıklarında, sa¬ 

dece gözlerini açıkta bırakacak şekilde örtülerini üstlerine almaları¬ 

nı ve yüzlerini gizlemelerini emretmiştir.” Katade ve Süddi de bu aye¬ 

te aynı anlamı vermişlerdir. 

Sahabe ve tabiun döneminden sonra gelen bütün büyük müfes- 

sirler de bu ayeti aynı şekilde tefsir etmişlerdir. İmam ibn Cerir el-Ta- 

beri bu ayetin tefsirinde şöyle der: “Saygıdeğer kadınlar evlerinden 

çıktıklarında, açık ve yüzleri örtüsüz cariyeler gibi görünmemelidir- 

ler. örtülerinin veya dış elbiselerinin bir kısmını yukarıdan bırakıp 

örtünmelidirler ki, kötü niyetli kimseler onlara zarar vermesin.” 

(Camiul-Beyancilt, 22 s. 33) 

Allame Zemahşeri şöyle der: “Ayet, kadınların örtülerinin bir kıs¬ 

mım yukarıdan üzerlerine bırakmaları, yüzlerini ve bedenlerini ört¬ 

meleri gerektiği anlamına gelir." (El-Keşşaf cilt. 11. s. 221) 

Allame Nizamüddin Nişaburî de şöyle der: “Yani, onlar örtülerinin 

bir kısmını üzerlerine örtmelidirler; bu ayette kadınlara başlarım ve 
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yüzlerini örtmeleri emredilmektedir.” (Garaibul-Kur'an cilt. 11. s. 

32) 

İmam Razi ise şöyle der: “Burada kastedilen diğer insanların onla¬ 

rın hafif kadınlar olmadığını bilmesidir. Çünkü yüz setr’e dahil olma¬ 

dığı halde yüzünü örten bir kadirim, diğer erkeklerin yanında örtme¬ 

si farz olan setrini açması beklenemez. Böylece herkes bu kadınların 

kendilerinden ahlaksızca bir davranış beklenilemeyecek saygıdeğer 

ve vakarlı olduklarını bilecektir.” (Tefsir-i Kebir, cilt 1. s. 591) 

Bu ayetle ortaya çıkan başka bir nokta da, Hz. Peygamberin (s.a) 

birçok kızının olduğu gerçeğidir. Çünkü Alah bizzat: "Ey Peygamber, 

eşlerine ve kızlarına.emret" buyurmuştur. Bu sözler, Allah'tan hiç 

korkmadan Hz. Peygamber'in (s.a) sadece bir kızı olduğunu iddia 

eden kimselerin iddiasını boşa çıkarmaktadır. Onlara göre, sadece 

Fatıma, Hz. Peygamber in (s.a) asıl kızıdır. Diğerleri ise eşlerinin ön¬ 

ceki kocalarından. Bu kimseler önyargıları nedeniyle öyle körleş- 

mişlerdir ki, Hz. Peygamber'in (s.a) çocuklarını başkalarına nispet 

ederek ne kadar büyük bir günah işlediklerinin ve ahirette kendileri¬ 

ni çok şiddetli bir azabm beklediğinin farkında değillerdir. Bütün sa¬ 

hih hadislere göre, Hz. Hatice (r.a), Hz. Peygamber den (s.a) sadece 

Fatıma'yı değil, üç kız çocuğu daha dünyaya getirmiştir. İlk siyer ya¬ 

zarlarından Muhammed bin İshak onun Hz. Hatice ile evliliğine de¬ 

ğindikten sonra şöyle der: “İbrahim dışında, Hz. Peygamer'in (s.a) 

bütün çocuklarının annesi Hatice'ydi. Kasım, Tahir, Tayyib, Zey- 

neb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma.” (İbn Hişam: cilt. 1, s. 

202) 

Ünlü Nesep bilgini Haşim bin Muhammed bin es-Sâ'ib el-Kelbi 

şöyle der: “Alah'ın Rasulü'nün kendisine peygamberlik gelmeden 

önce ilk doğan çocuğu Kasım dı, sonra Zeynep, sonra Rukiye, daha 

sonra da Ümmü Gülsüm dünyaya geldi.” fTabakâtı-ı Ibn Sa'd, cilt.l, 

s. 133). İbn Hazm ise Cevami es-Siret adlı kitabında Hz. Peygamberin 

(s.a), Hz Hatice'den en büyüğü Zeynep olmak üzere,sırasıyle Rukiye, 

Fatıma ve Ümmü Gülsüm adlarında dört kızının olduğunu yazar, 

(ss.38-39). Taberi, İbn Sa'd, Ebu Ca' fer Muhammed bin Habib (Ki- 

tab-ül Muhabber adlı kitabın yazan) ve İbn Abd'il-Berr (Kitab-ül Istiâb 

yazan) sahih rivayetlere dayanarak Hz. Hatice'nin Rasulullah'la 

(s.a) evlenmeden Önce iki kez evlendiğini, Ebu Hâle Temimi'den Hind 
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bin Ebu Hâle adında oğulu. Atik bin Ayis Mahzumi’den Hind adında 

bir kızı olduğunu söylerler. Hz. Hatice daha sonra Hz. Peygamber ile 

evlenmiştir ve bütün nesep bilginleri onun Peygamberimizden yuka¬ 

rıda adlan geçen dört kızı dünyaya getirdiğinde ittifak etmişlerdir. 

(Bkz. Taberi cüt II, s.411) Tabakât-ı ibn Sa’d. cilt VIII, ss. 14-16: Kita- 

bül Muhabber ss. 78.79. 452:E1-Isti’âb, cilt 11,s. 718) Bütün bu riva 

yetler, Kur an da Peygamber'in(s.a) bir tane değil, birden fazla kızı ol¬ 

duğunu bildiren ifade ile desteklenmektedir. 

İH.".onların tanınması.Böylece onlar basit ve sade elbi¬ 

seleriyle, günahkar insanların kötü emeller besleyeceği hafif kadın¬ 

lar olarak değil, saygıdeğer ve namuslu kadınlar olarak tanınacak¬ 

lardır. “.inciltilmemesi." Böylece kimse onlara sataşmayacak, 

onlan rahat bırakacaklardır. 

Burada bir müddet duralım ve Kur an ın bu emri ile İslam'ın nasıl 

bir sosyal hayat ruhuna sahip olduğunun ifade edildiğine ve bu ru¬ 

hun amacının Allah'ın ifade ettiği şekilde ne olduğuna bir göz atalım. 

Bundan önce Nur Suresi 31. ayette kadınların, zikredilen kadın ve 

erkekler dışındaki kimselere zinetlerini göstermeleri yasaklanmış ve 

onlara “gizli zinetleri bilinsin diye ayaklarım yere vurmamaları” em¬ 

redilmişti. Eğer bu emir, Ahzab Suresi’nin bu ayeti ile birlikte oku¬ 

nursa, kadınların burada emredildiği şekilde örtülerine bürünmele¬ 

rinin amacının zinetlerini başkalarından gizlemek olduğu anlaşı- 

lır.Elbette bu amaç da ancak dış elbisesinin kendisi sade olduğunda 

yerine getirilebilir, aksi taktirde süslü ve dikkat çekici bir örtüyle ör¬ 

tünmek bu amaca uygun düşmeyecektir. Bunun yanısıra, Allah sa¬ 

dece kadınlara örtülerine bürünerek zinetlerini gizlemelerini emret¬ 

mekle kalmıyor, örtünün bir ucunu yukarıdan aşağıya bırakmaları¬ 

nı da emrediyor. Her sağduyulu insan buradan, vücut ve elbisenin 

zinetleri ile birlikte yüzün de örtülmesi gerektiği sonucunu çıkarır. 

Daha sonra Allah bu emrin sebebini de açıklıyor: “bu, Müslüman 

kadınların tanınması ve inciltilmemesi için en uygun yoldur.” Elbet¬ 

te bu emir, erkeklerin ısrar edici bakışlarından, sarkıntılık etmele¬ 

rinden ve sataşmalarından rahatsız olan, bunları eğlenceli bulma¬ 

yan, kötü şöhretli ahlaksız sokak kadınlarından biri gibi kabul edil¬ 

mek istemeyen, tam aksine ahlaklı, namuslu ev kadınlan olarak ta¬ 

nınmak isteyen kadınlar içindir. Böyle soylu ve şerefli kadınlara Al- 
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lah şöyle buyurmaktadır: “Eğer gerçekten iyi kadınlar olarak tanın¬ 

mak istiyorsanız ve erkeklerin şehvet dolu bakış ve ilgileri sizi rahat¬ 

sız ediyorsa, insanların açgözlü bakışları önünde bütün güzellik ve 

fiziki cazibenizi ortaya koyacak şekilde yeni gelinler gibi süslü bir şe¬ 

kilde sokağa çıkmamalısınız. Tam aksine bütün ziynetlerinizi gizle¬ 

yen ve yüzünüzü örten sade bir örtü ile ve ziynetlerinizin şıkırtısı bile 

dikkati çekmesin diye ağırbaşlı bir şekilde yürüyerek sokağa çıkma¬ 

lısınız. Kendisini boyayıp süsleyen ve her tür ziyneti takıp takıştır¬ 
madan dışan adımını atmayan bir kadımn, erkeklerin dikkatini çek¬ 

mekten başka bir amacı olamaz. Böyle yaptığı halde insanların, aç¬ 

gözlü bakışlarından rahatsız olduğunu söyleyerek şikayet ediyorsa 

ve “sokak kadım" olarak tanınmak istemediğini, namuslu bir ev ka¬ 

dını olarak yaşamak istediğini söylüyorsa, bu, sahtekarlıktan başka 

birşey değildir. Bu, gerçek niyetini ifade eden bir kimsenin sözleri 

değildir, onun asıl niyeti tavırlarında ve davranış tarzında görülmek¬ 

tedir. O halde diğer erkeklerin önüne dikkat çekici bir şekilde çıkan 

bir kadımn bu davranışı, onun davranışlarını neyin yönlendirdiğini 

göstermektedir, işte bu nedenle münasebetsiz kimseler, hafif kadın¬ 

lardan bekledikleri şeyleri bu kadınlardan da beklerler. Kur an ka¬ 

dınlara şöyle den “Siz aynı anda hem sokak kadım, hem de namuslu 

bir kadın olamazsınız. Eğer namuslu, saygıdeğer kadınlar olarak ya¬ 

şamak istiyorsanız, sokak kadınlarına yaraşan davranışlardan vaz¬ 

geçmeli ve namuslu kadın olmanızı sağlayacak bir hayat tarzı be¬ 

nimsemelisiniz. ” 

Bir kimsenin kişisel düşünceleri Kurana uygun olsun veya zıt ol¬ 

sun, ya da bir kimse Kuranın gösterdiği hidayeti kendisi için bir yol 

gösterici kabul etsin veya etmesin, Kur an ı tefsir ederken entellek- 

tüel plânda dürüst davranmak isteyen herkes bunun asıl amacını 

kavrayacaktır. Eğer bu kimse bir münafık değilse, dürüstlükle 

Kur an ın asıl amacının yukarıda açıklanan amaç olduğunu kabul 

edecektir. Bundan sonra herhangi bir emri çiğnese bile, ya Kuranın 

emrine karşı geldiğinin farkında olarak, ya da Kuranın hidayetini 

kabul etmediği için böyle yapacaktır. 

112. Yani, “Eğer siz şimdi bu apaçık hidayeti aldıktan sonra kendi¬ 

nizi ıslah eder ve bile bile onu çiğnemezseniz, Allah Islâm öncesi ca- 

hiliye günlerinde işlediğiniz hata ve günahları affedecektir. 
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60 Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar113 ve 
şehirde kışkırtıcı yapan (yalan haber yayan)lar114 (bu tutumlarına) bir 
son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtınz, sonra orada 

seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. 
61 Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirliseler yakalanırlar ve 

öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler. 

62 (Bu,) Daha önceden gelip-geçenler hakkında (uygulanan) Allah’ın 
sünnetidir. Allah'ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamaz¬ 
sın.115 

63 İnsanlar, sana kıyamet-saatini sorarlar;116 de ki: "Onun bilgisi yal¬ 
nızca Allah'ın katindadır." Ne bilirsin; belki kıyamet-saati pek yakın da 
olabilir. 
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64 Gerçekten Allah, kâfirleri lanetlemiş ve onlar için 'çılgın bir ateş' 
hazırlamıştır. 

65 Orda ebedi olarak kalıcıdırlar. Onlar ne bir veli, ne de bir yardımcı 
bulamayacaklardır. 

66 Onların yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler ki: "Eyvah- 
lar bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve peygambere itaat etseydik." 

AÇIKLAMA 

113. “Kalblerinde hastalık bulunanlar” ifadesi iki tür kötülüğü işa¬ 
ret eder: 1) Bir kimsenin kendisini Müslümanlaröan saydığı halde, 
Islâm'ın ve Müslümanların kötülüğünü istemesi, 2) Bir kimsenin 
kötü niyetler beslemesi, kafasının devamlı günah işlemesi ve düşün¬ 
düğü ve yaptığı herşeyde onun kötü niyet ve eğilimlerinin açığa çık¬ 
ması. 

114. Bunlar, Müslümanlar arasında panik yaratmak ve onların 
moralini bozmak için, Medine'de Müslümanların büyük bir yenilgi¬ 
ye uğradıklan, falan yerde Müslümanlara karşı büyük bir ordu ha¬ 
zırlandığı, Medine’nin ani bir saldın tehdidi altında bulunduğu... vs. 
gibi söylenti ve haberleri yayan kimselerdir. Bunun yanısıra onların 
başka bir uğraşlan daha vardır. Bu kimseler, insanların kafasında 

şüpheler uyandırmak ve Müslümanların ahlâki üstünlüklerinin et¬ 
kisini yok etmek için Peygamberin (s.a) ve diğer Müslümanların aile 
hayatı ile ilgili birçok hayali hikayeler uydururlar. 

115. Yani, "Bu Allah'ın şeriatinin değişmez bir kuralıdır: İslâm 
toplumunda ve devletinde bu tür fitne ve fesadlan yayanların gelişip 
güçlenmesine asla fırsat verilmez. Ne zaman İlâhi kanunlara daya¬ 
nan bir toplum ve devlet düzeni kurulsa, bu tür kimseler gidişatları¬ 
nı düzeltmeleri için uyarılırlar ve eğer hâlâ bu kötü davranışlarında 
ısrar ederlerse, şiddetli bir hesaba çekilirler ve ortadan kaldırılır¬ 
lar.” 

116. Hz. Peygambere (s.a) bu soruyu çoğunlukla kâfirler ve müna¬ 
fıklar soruyorlardı. Bu soruyla bilgi edinmeyi amaçlamıyor, bilakis 
alay etmek istiyorlardı. Aslında onlar ahireı hayatına inanmıyorlar 
ve bunu sadece boş bir tehdit olarak kabul ediyorlardı. Kıyametin ne 
zaman kopacağını öğrenip, buna göre hallerini ıslah etmeyi düşün¬ 

müyor, bilakis şöyle demek istiyorlardı: “Ey Mulıammed, biz senin 
tebliğ görevinin başarıya ulaşmaması için elimizden gelen herşeyi 
yapıyoruz ve sen bize hiçbir zarar veremiyorsun. Biz de şu kıyametin 
ne zaman kopacağım ve Allah tarafından ne zaman hesaba çekilece¬ 
ğimizi öğrenmek istiyoruz. 
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67 Ve dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten biz, efendilerimize ve büyük¬ 
lerimize itaat ettik, böylece onlar bizi yoldan saptırmış oldular." 

68 "Rabbimiz, onlara azabtan iki katını ver ve onlara büyük bir lanet 
ile lanet et."117 

69 Ey iman edenler,118 Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın; ki sonun¬ 
da Allah onu, demekte olduklarından temize çıkardı. O, Allah katında 
vecihti.119 

70 Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakımn ve sözü doğru olarak 
söyleyin. 

71 Ki O (Allah), amellerinizi İslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. 
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Kim Allah’a ve Resulü'ne itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kur¬ 

tulmuştur. 
72 Gerçek şu ki, biz emanetleri120 göklere, yere ve dağlara sunduk da 

onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar; onu 

insan yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok cahildir. 
73 Şundan ki: Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınlan, müşrik 

erkekleri ve müşrik kadınları azablandıracak; mü'min erkeklerin ve 
mü'min kadmlann da tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayan¬ 

dır, çok esirgeyendir. 

AÇIKLAMA 

117. Bu konuya Kur an da birçok yerde değinilmiştir. Mesela bkz. 
Araf: 187, Naziât: 42-46, Sebe: 3-5, Mülk: 24-27, Mutaffifin: 10-17, 
Hicr: 2-3, Fürkan: 27-29, Fussılet: 26-29. 

118. Kur'an-ı Kerim in bazı yerlerde gerçek Müslümanlara, bazı 
yerlerde münafıkların, zayıf imanlı Müslümanların ve müminlerin 
tümüne birden, bazı yerlerde de münafıklara “Ey iman edenler” diye 

hitap ettiğine dikkat edilmelidir. “Ey iman edenler” diye hitap edildi¬ 
ğinde bu hitapla onlan utandırmak murad edilmektedir, “iman etti¬ 
ğinizi söylüyorsunuz, fakat davranışlarınız ve amelleriniz bu iddia¬ 
nızı desteklemiyor." Konunun akışı incelendiğinde nerede hangi 
gruba hitap edildiği hemen anlaşılabilir. Burada Müslümanlara hi¬ 

tap edilmektedir. 
119. Başka bir deyişle şu anlama gelir: “Ey Müslümanlar, Yahudi- 

ler gibi davranmayın. Peygamberinize, lsrailoğullannın Musa'ya 
davrandıkları gibi davranmayın.” Israiloğullan bizzat Musa'nın (a.s) 

kendilerine büyük nimetler verdiğini kabul ederler. Onların bir mil¬ 
let olarak kazandıkları ne varsa Musa (a. s) sayesinde olumuştur, ak¬ 
si taktirde onlar Mısır'da, Hindistan'daki Shudra sınıfından daha 
kötü akibete uğrarlardı. Fakat lsrailoğullannın, kendilerine bunlan 
sağlayan kimseye nasıl davrandıklan Kitab-ı Mukaddes in şu bö¬ 

lümlerine bir göz atmakla anlaşılabilir: Çıkış: 5: 20-21, 14: 11-12, 

16: 2-3, 17: 3-4; Sayılar, 11: 1-15, 14: 1-10, 16 (Babın hepsi). 20: 1- 
5 

Kur an, lsrailoğullannın bu nankörlüğüne değinerek Müslüman- 
lan şöyle uyarmaktadır; “Muhammed'e (Allah'ın selamı onun üzeri¬ 
ne olsun) böyle davranmaktan sakının, aksi takdirde Yahudilerin 
akibeti ile karşılaşırsınız.” 

Hz. Peygamber (s.a) de bu konuya birçok defa değinmiştir. Bir de¬ 

fasında, Allah Rasûlü (s.a) Müslümanlar arasında bazı mallan pay- 
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laştınyordu. İnsanlar paylaştırmadan memnun olmayınca içlerin¬ 
den biri: “Muhammed, taksiminde Allah ı ve ahiret gününü hesaba 
katmıyor’dedi. Hz Abdullah bin Mes'ud bunu duydu ve Hz. Peygam¬ 
bere (s.a) kendisi hakkında o gün söylenenleri haber verdi. Hz. Pey¬ 
gamber şu cevabı verdi: “Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan da¬ 
ha ağır suçlamalara maruz kalmış, fakat sabretmişti.” (Müsned-i 
Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud) 

120. En sonunda Allah insandan dünyadaki konumunun farkına 
varmasını istiyor. Eğer bu durumda insan dünya hayatını sadece 
oyun ve eğlence olarak kabul ediyor ve dikkatsizce yanlış bir tavır ta¬ 
kmıyorsa, sadece kendi kötü akibetini hazırlıyor demektir. 

Burada "emanet" kelimesi. Kur'an a göre yeryüzünde insana veri¬ 
len "hilafet" görevi yerine kullanılmıştır. İnsana isyan ve itaat etme 

seçeneğinin ve bu özgürlüğü kullanırken kendisine sayısız yaratık 
üzerinde hakim olma yetkisinin verilmesi kaçınılmaz olarak i .sanın 
yaptığı hareketlerden sorumlu olmasım ve iyi amelleri için mükafat¬ 
landırılıp, kötü amelleri için cezalandırılmasını gerektirir, insan bu 
güç ve yetkileri kendisi kazanmadığı gibi, bilakis bunlar kendisine 
Allah tarafından ihsan edildiği ve Allah'a bu güçlerin iyiye veya kötü¬ 
ye kullanılmasının hesabını vereceği için bunlar, Kur an’ın başka 
yerlerinde hilafet, burada ise emanet olarak tanımlanmıştır. 

Bu emanet'in ne kadar önemli ve ağır olduğu konusunda bir fikir 
verebilmak için Allah, göklerin ve yerlerin büyüklüklerine, dağlann 
da sabitlik ve muazzam ölçülerine rağmen bu emaneti yüklenme güç 
ve cesaretini göstermediklerini bildirir. Fakat insan, zayıf ve cahil in¬ 
san, bu ağır yükü üzerine almıştır. 

Emanetin göklere ve yerlere teklif edilmesi ve onların bunun ağır¬ 

lığından korkup kabul etmemeleri gerçekten vaki olmuş olabilir, 
ama mecazî olarak böyle söylenmiş olması da muhtemeldir. Bizler 
Allah'ın yaratıkları ile olan ilişkisini asla anlayıp kavrayamayız. Yer¬ 
yüzü, güneş, ay ve dağlar, bize göre kör, sağır ve cansızdırlar, fakat 

Allah'a göre böyle olmayabilirler. Allah yarattıklanndan hepsiyle ko¬ 
nuşmaya kadirdir ve biz anlayamasak da yarattıkları O na cevap ve¬ 
rebilirler. O halde Allah'ın bu emaneti onlara sunmuş olması ve on¬ 
ların da bundan korkup çekinerek yaratıcıları ve Rablerine teslim 
olup şöyle demiş olmaları muhtemeldir: 

“Rabbimiz, biz senin güçsüz kulların olarak kalsak bizim için da¬ 
ha iyi. Çünkü isyan etme yetki ve özgürlüğüne sahip olup onun hak¬ 
kını vermeye ve hakkım veremediğimizde ise senin azabına çarptırıl¬ 
maya casaretimiz yok.” Aynı şekilde bu yaşadığımız hayattan önce 
Allah'ın insanlığa farklı bir yaratılış ve varlık vermiş ve onu kendi hu- 
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zuruna çağırmış olması, insanın da isteyerek bu güç ve yetkileri ka¬ 
bul etmiş olması muhtemeldir. Bunun imkansız olduğunu iddia 
edebilecağimiz hiçbir delil ve dayanağa sahip değiliz. Ancak kendi 
zihni yetenek ve güçlerini tam anlamıyla kavrayamayan kimseler 
bunun imkansız olduğunu düşünebilirler. 

Bununla birlikte Allah'ın bunlan mecazî olarak ifade etmiş olması 
da mümkündür. Bu meselenin olağanüstü önemini vurgulayabil¬ 
mek için, insanların gözünde kendi huzurunda bir tarafta gökler, 
yeryüzü ve Himalayalar gibi büyük dağların, diğer tarafta da 5-6 fit 
boyundaki insanın yeraldığı bir manzarayı canlandırmayı murat et¬ 
miş olabilir. Bu karşılaşmada Allah şöyle sormuştur: 

“Yarattıklarımdan birine, benim mülkümün bir kulu olarak, di¬ 
lerse üstünlüğümü kabul etme ve emirlerime itaat etme gücünü ver¬ 
mek istiyorum. Diğer taraftan bu yaratık beni inkar etme, hatta ba¬ 
na isyan etme gücüne de sahip olacaktır. Ona bu seçme özgürlüğü¬ 
nü verdikten sonra kendimi ondan sanki yokmuşum gibi gizleyece¬ 
ğim. Bu özgürlüğünü kullanabilmesi için ona büyük güçler, sınırsız 
yetenekler ve kainatta istediğini yapabilmesi için sayısız yaratıkla¬ 
rım üzerinde hakimiyet hakkı vereceğim. Daha sonra onu belirli bir 
zamanda hesaba çekeceğim. Benim emanet ettiğim özgürlüğü kötü¬ 
ye kullanan kimse büyük ve acıklı bir azaba çarptırılacak; isyan et¬ 
mesi için elinde birçok ûrsat ve şans olduğu halde bana itaati seçen 
kimse ise yaratıklarımdan hiçbirinin ulaşamayacağı yüce makam¬ 
lara ulaştırılacak. Şimdi söyleyin bakalım, hanginiz bu imtihanı ya¬ 
şamaya hazırsınız? 

Bunu duyunca bütün kâinat bir müddet için büyük bir sessizliğe 
gömülmüş olmalı. Daha sonra muhtemelen Allah'ın yarattığı büyük 
varlıklardan her biri huzura gelip secde etmiş ve bu şiddetli imtihan¬ 
dan bağışlanmaları için yalvarmışlardır. En sonunda bu zayıf yara¬ 
tık kalkmış ve emaneti kabul etmiştir: “Rabbim, ben bu imtihana 
girmeye hazınm. İmtihanı geçtiğimde senin mülkünün en yüce ma¬ 
kamının bana lütfedileceği ümidi ile bu seçme özgürlüğü ve bağım¬ 
sızlıkta varolan bütün tehlikeleri göğüsleyeceğim.” 

İnsan ancak böyle bir manzarayı gözü önünde canlandırarak, 
kâinatta ne kadar hassas bir konumda olduğunun farkına varabilir. 
Allah bu ayette imtihan alanında dikkatsiz bir hayat süren, ne kadar 
büyük bir yükü omuzladığının ve dünya hayatında bir davranış veya 
tavn seçerken aldığı yanlış veya doğru kararların hangi sonuçlara 
yol açacağının farkında olmayan kimseleri “zalim ve cahil" olarak ta¬ 
nımlamaktadır. Böyle bir kimse cahildir, çünkü bu zavallı insan hiç¬ 
kimseye hesap vermeyeceğini zannetmektedir; zâlimdir, çünkü 
kendi kötü akibetini ve kendisiyle birlikte daha nicelerin felaketini 
hazırlamaktadır. 
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AHZAB SURESİ EK 
NÜBÜVVETİN SON BULMASI 

(77. Açıklama Notunun devamı olarak surenin sonuna eklenmiştir.) 

Çağımızda yeni bir peygamberlik ihdas etmek suretiyle büyük 
çapta fitneye yol açan bir güruh, Hatemün-Nebiyyîn deyimini "Nebi¬ 
lerin Mührü" şeklinde tercüme etmek hevesindeler. Bununla demek 

istedikleri şudur: Muhammed Rasûlullah'dan (s.a) sonra gelecek 
peygamberler, ancak onun mührünü taşıyarak gelecekler; diğer de¬ 
yişle, bir kimsenin peygamberliği, onun mührünü taşımadıkça o şa¬ 
hıs bir peygamber olamayacak. (!) 

Fakat bu deyim ayetin bağlamı esas alındığında hiç de bu anlama 
gelmemektedir. Çünkü eğer bu anlama gelseydi, ayetin bağlamı 
içinde uygunsuzluk gösterecek hatta bizzat ayetin mevzuuyla çeliş¬ 
kili bir durum arzedecekti.m Herşeyden önce ayetin bağlamı, birta¬ 
kım insanların Hz. Zeyneb'in evliliği ile ilgili itirazları ve bu meyanda 
serdedilen kuşkulan bertaraf etme meselesinden söz ediliyorken, 
hiçbir sebebi yokken Hz. Muhammed'in “Nebilerin Mührü” olduğu¬ 
nun ve gelecekte zuhur edecek peygamberlerin ancak bu mühürle 
kendini ispatlayacağının araya sokuşturulmasının ne manâsı olabi¬ 
lir? 

Böyle bir bağlamda, böyle bir manâ tamamen saçma olmakla kal¬ 
mıyor, üstüne üstlük, itirazcılara karşı ileri sürülen delilleri de sa¬ 
katlıyor. Eğer kelimenin manâsı böyle olsaydı, itirazcılar şu şekilde 
haklı çıkanlmış olacaklardı: “Bu dönemde böyle bir evlilik yapma- 
saydım hiç problem çıkmayacak, hiç beis olmayacaktı. Bu adeti illa 
da ortadan kaldırmak gerekseydi senden sonra senin mührünle ge¬ 
len peygamberlerden biri pekâlâ ortadan kaldırabilirdi.” 

Bu kimseler tarafından getirilen diğer bir yorum: “Hatemün-Ne¬ 
biyyîn” deyiminin “Efdalü-Nebiyyîn” (Nebilerin en faziletlisi) anlamı¬ 
na geldiği yolundadır. Yani, her ne kadar Hz. Rasûl un (s.a) gelişiyle 
nebıliğin kemali sahibini bulmuşsa da yeni peygamberler için kapı 
daima açıktır. Fakat böyle bir manâ da yukarıda işaret ettiğimiz aynı 
sakıncaya maruzdur. Aynca metnin bağlantıyla uygunluk arzetme- 

(1) Lütfen bunun için aynı surenin 67-79. açıklama notlarına başvurunuz. 
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diği gibi onunla çelişmektedir de. Çünkü tersi olsaydı, kafir ve mü¬ 
nafıklar pekala diyebileceklerdir: “Efendim! Ufak tefek de olsa her- 
halükârda senin ardından peygamberler nasılsa gelecek. Dolayısıy¬ 

la bu adeti illa da senin kaldırman gerekmez.” 

"Hatemu'n-Nebiyyîn" Deyiminin Lügat Anlamı: 

Şu halde konuya ilişkin bağlamın gösterdiği kadarıyla Hatemu'n- 
Nebiyyîn deyimi hıırada yalnızca peygamberliğin sona erdiği ve Ra- 
sulüllah'tan sonra başka bir peygamberin gelmeyeceği anlamına alı¬ 

nabilir. Fakat bu yalnızca bağlamın gereği değil, lugavî değerlendir¬ 
meler yüzünden de böyledir. Arap diline göre “Hatem”, mühür vur¬ 

mak, kapamak ve bir şeyi (işi) bitirdikten sonra serbest kalmak de¬ 
mektir. Şöyle ki: 

"Hatem-el Amel, Fereğa min-el amel" o şahıs işi bitirdi, işten fariğ 
oldu, demektir. Hateme’l-lna, tencerenin ağzını kapatıp içine bir şey 
girmesin, yahut içinden bir şey çıkmasın diye adeta mühürledi de¬ 
mektir. Hateme'l-Kitap, mektubu kapatıp (katlayıp) okunmasım ön¬ 

lemek için mühürledi demektir. Hatem ale'l-Kalb, kalbe, hiçbir şeyi 
anlamamak ya da öğrendiği bir şeyi bir daha unutmamak üzere mü¬ 
hür vurdu demektir. Hitamu'u külli meşrubin, bir içkinin içildikten 
sonra ağızda bıraktığı tad anlamına gelir. Hatemetü külli şey‘in, bir 
şeyin akibeti, sonu demektir. Yani bir şeyin ulaşılmış sonudur. Ha- 
tem-i Kuran sözü de tıpkı bu anlamlıdır ve yine ay m anlamda sure¬ 
lerin son ayetlerine Havatim denir. Aynı şekilde Hatem-el Kavm, ka¬ 
bilenin son ferdi anlamını tazammun eder, (bkz: Lisanu’l Arab, 
Kâmûs, Akrabü'l-Muvarid.)(2) 

(2) Biz burada yalnızca üç lügati zikrettik, fakat hatem kelimesinin mezkur anla¬ 
mı her sıhhatli arapça hlgaünda aynı şekilde verilmektedir. Ancak peygamberliğin 
son bulduğunu inkar edenler, Allah in dinine aykm davranmak kastıyla lügatleri 

kaale almayıp şöyle bir iddiaya yeltenmişlerdir: Bir Şuara, veya Hatemel-Fukaha veya¬ 

hut da Hatemel-Müfessirin denilmesi bundan sonra bir daha ne bir şair, ne bir fakih 
ve bir müfessir doğmayacak anlamına değil, bu ilim dalının o şahısla kemal nokta¬ 
sına ulaştığı anlamınadır. Fakat bu batıl bir iddiadır. Böyle bir ünvanın mübalağa 
yapmak üzere kullanılması, Hatem kelimesinin gerçek anlamının “kamil ve mükem¬ 
mel" olduğuna ve bu kelimeyi “son ve nihaî" anlamında kullanmanın yanlış addedil¬ 
mesi gerektiğine hiçbir surette delalet etmez. Böyle bir iddia ancak dilin kurallarım 
bilmeyen bir kimse tarafından ileri sürüyebilir. Hiçbir dilde bir kelimenin bazen ger¬ 
çek anlamından apayrı bir şekilde mecazi anlamında kullanıldığı, mecazî anlamın 
ise kelimenin gerçek anlamının yerine geçtiği ve sonralan gerçek anlamıyla kulla¬ 
nılmasının unutulduğuna dair bir kural (ya da vakıa) yoktur. Bir kimse bir Araba 
“Cae hatemül-kavm" dese, Arap bu ifadeden kabilenin en olgun, en kamil kişinin 
geldiğim değil, bütün kabilenin gelmesi ardından son ferdinin de geldiğini anlaya¬ 
caktır. 
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Şu da belirtilmeli ki. Hateme'ş-Şuara, Hateme'l-Fukaha... vs. gibi 
ünvanlar insanlar tarafından verilmiştir ve hiçbir beşer, mümeyyiz 
bir vasfı yüzünden kendisine hatem denen kimsenin ardından aynı 

vasıflara haiz bir kimsenin artık doğup doğmayacağım bilemez, işte 
beşeri dilde bu tür ünvanlann bir mübalâğadan, bir mükemmellik 
ifadesinden başka bir şey olmamasının sebebi budur. Buna mukabil 
Allah bir şahısta şöyle şöyle bir vasfm zirvesine ulaşıp, nihaî nokta¬ 
sına vardığını söylediği zaman, bunu beşeri kullanımda yaptığımız 
gibi mecazî anlamda anlamamız için hiçbir sebep yoktur. Eğer Allah 
bir kimseye Hatem'eş-Şuara demişse kesinlikle ondan sonra hiçbir 
şair gelmeyecek demektir. Aynı şekilde O'nun Hatemü'n-Nebiyyîn 
dediği bir şahsın ardından da başka bir peygamberin gelmesi im¬ 

kansızdır. Bu böyledir, çünkü Allah, gaybı bilir, insan bilmez. Dola¬ 
yısıyla Allah'ın bir kimse için Hatemu'n-Nebiyyın demesiyle, insanın 
bir kimse için Hateme'ş-Şuara yahut Hatemu'l-Fukaha demesi aynı 

seviyede ele alınamaz. İşte bunu esas alan bütün lügat ve tefsir alim¬ 
leri, Hatemu'n-Nebiyyın deyiminin Ahiru'n-Nebiyyîn anlamına gel¬ 
diğinde ittifak etmişlerdir. Arapçada ki kullanım ve sözlük anlamı 
açısından bakıldığında hâtem kelimesinin, mektupları postalamak 
üzere kullanılan posta mührü anlamına değil, zarfın üzerine, ne içi¬ 
ne birşey girsin, ne de içinden bir şey çıksın diye vurulmuş mühür 
anlamına geldiği görülmektedir. 

Rasûlüllah'ın Peygamberliğin Hitamıyla İlgili Hadis-i Şerifleri: 

Hatem kelimesinin gerek Kuran ın bağlamı ve gerekse Arapça lü¬ 
gatten çıkan anlamı, bizzat Rasûlüllah tarafından yapılmış açıkla¬ 
malarla da teyid edilmiştir. Nitekim aşağıda mevzuyla alakalı sıhhati 
tartışılmayan bazı hadisleri iktibas etmekteyiz: 

1) Rasûlüllah (a.s) buyurdu: Israiloğullan'na nebileri kılavuzluk 
ederdi. Bir peygamber vefat ettiğinde onu bir başkası izlerdi. Ancak 
benden sonra nebi yok, yalnızca halifeler olacaktır. (Buhari, Kita- 
bu'l-Menakıb.) 

2) Rasûlüllah (s.a) buyurdu: Benim, benden önce gelmiş peygam¬ 
berlere nispetle durumum bir misalle anlaşılabilir: Bir adam büyük 
bir bina yaptırıp onu güzelce dayayıp döşedi, fakat bir köşede bir 
tuğlalık boş yer bıraktı. Ahalî binanın etrafında dolaşıyor, güzelliği¬ 
ne hayran kalıyor fakat şunu söylemeden edemiyordu: Niçin bu tuğ¬ 
lanın yeri boş? işte ben o tuğlayım ve peygamberlerin sonuncusu- 
yum. (Yani peygamberlik binası benim gelişimle tamamlanmıştır. 
Şimdi bir başka peygamberin doldurabileceği herhangi bir boşluk 
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kalmamıştır.) (Buhari, Kitabü'l-Menakıb.) 
Müslim. Kitabul-Fedail; Hatemun- Nebiyyin'de aym konuda dört 

hadis rivayet edilmekte ve son hadiste şu ilave bulunmaktadır: “Fe- 

ci'tü ve hatemtu’l enbiya" “Şu halde ben geldim ve nebiler silsilesine 
son verdim.” aym hadis aynı kelimelerleTirmizi de bulunmaktadır: 
(Kitabu'l-Menakıp, böl. Fadlu'n-Nebi.) Ebu Davud Tayalisi Müs- 
ned'inde bu hadis, Cabir bin Abdullah tarafından rivayet edilen ha¬ 
disler arasında geçmekte ve son kelimeleri şöyle son bulmaktadır: 
(Peygamberlik benimle son buldu." 

İmam Ahmed'in Müsned'inde konuyla ilgili hadisler az bir farklı¬ 
lıkla Hz. Übeyy bin Kat), Hz.Ebu Said el- Hudri ve Hz.Ebu Hureyre 
tarafından nakledilmektedir. 

3) Rasüllüllah (s.a) şöyle buyurdu: “Ben diğer Peygamberlerden 
altı şeyle ayrılmaktayım, a) Bana fasih konuşabilme yeteneği bahşe¬ 
dildi, b) Şanslı zaferlere erdirildim,c) Ganimet bana helal kılındı, d) 
Arz bana mescid ve temizlenme vasıtası kılındı, (Yani benim şeriatı¬ 

ma göre musalli, sadece özel bir ibadethane değil, yeryüzünün her¬ 
hangi bir yerinde namazını eda edebilir. Ve eğer abdest için su bula¬ 
mazsa teyemmüm edebilir. Yani toprakla temizlenebilir.), e) Ben, 
bütün dünyaya peygamber tayin edildim, i) Benimle peygamberlik 

görevi son buldu.” 
(Müslim Tirmizi, lbn Mace.) 
4) Rasulüllah (s.a) şöyle buyurdu: “Risalet ve Nübüvvet son bul¬ 

muştur. Benden sonra ne bir resul, ne de bir nebi gelmeyecektir.” 
(Tirmizi, Müsned- i Ahmed.) 

5) Rasulüllah (s.a) şöyle buyurdu: “Ben Muhammed'im, ben Ah- 
med'im, ben Mahvediciyim; küfür benimle mahvedilmektedir. Ben 

toplayıcıyım; Benden sonra insanlar Mahşerde toplanacaklar. (Yani 
benden sonra gelecek olan yalnızca Kıyamettir.) Ve ben Akib’im; ya¬ 
ni, benden sonra peygamber gelmeyecektir," ( Buhari.Müslim.Tır- 
mizi, Muvatta, el-Müstedrek.) 

6) Rasulüllah (s.a) şöyle buyurdu: “Allah'ın gönderdiği hiç bir pey¬ 
gamber yoktur ki, kavmini Deccal m gelişi konusunda uyarmamış 
olsun. (Ancak o kendi zamanlarında gelmemiştir.) Şimdi ben, pey¬ 
gamberlerin sonuncusuyum ve sizde son ümmetsiniz. Dolayısıyla o, 
sizin aranızdan zuhur edecektir." (îbni Mace.) 

7) Abdurrahman bin Cübeyr şöyle diyor: “Adullah bin Amr bin 
As'ıri şöyle dediğini işittim: “Birgün Rasulüllah bize o vaziyette geldi- 
ki, adeta bize veda edecek. Sonra üç kez şöyle seslendi: “Ben Mu¬ 
hammed'im, Ümmî Peygamber” ve ekledi: “ Benden sonra hiç pey¬ 
gamber gelmeyecektir.” (Müsned-i Ahmed, Abdullah bin Amr bin 
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gamber gelmeyecektir." (Milsned-i Ahmed, Abdullah bin Amr bin 
As tan rivayet edilen hadisler.) 

8) Rasulilllah (s.a) şöyle buyurdu: “Benden sonra peygamberlik 

yoktur. Yalnızca geleceğe dair müjdeler vardır. Soruldu: “Nedir o 
müjdeler Ya Rasullallah?" Şöyle cevap verdi: “Hak-rüya” yada şöyle 
dedi- “Sadık rüya" (Yani artık vahiy gelmeyecektir. Olsa olsa bir şa¬ 
hıs sadık bir rüya şeklinde işaret alabilecektir.) (Müsned-i Ahmed, 
Nesai, Ebu Davud.) 

9) Rasulüllah (s.a) şöyle buyurdu:“Eğer benden sonra peygamber 
gelecek olsaydı bu, Ömer bin El Hattap olurdu."(Tirmizi.) 

10) Rasuilüllah (s.a) Hz. Ali'ye şöyle buyurdu: “Sen bana, Musa'ya 
nisbetle Harun gibisin, Fakat benden sonra peygamber yoktur.” 
(Buhar*, Müslim.) 

Buhari ve Müslim bu hadisi Tebuk Gazvesiyle ilgili olarak zikret¬ 
miştir. Bu konuda iki hadis de Ahmed'in Müsned'inde Hz.Sa'd bin 

Ebi Vakkas tarikiyle rivayet edilmektedir ki birisinin son cümlesi 
şöyle bitmektedir: “Benden sonra peygamberlik yoktur." Ebu Davud 
Tayalisi, İmam Ahmed ve Muhammed İbn İshak tarafından konu ile 
ilgili olarak rivayet edilen teferruat veren hadislere göre Rasulüllah 
(s.a) Tebuk seferi arafesinde Hz. Ali nin Medine savunması için Kent¬ 

te kalmasına karar vermişti. Bunun üzerine münafıklar, Ali hakkın¬ 

da fesat kumkuması çıkartmak için bir fırsat ele geçirmişlerdi. Hz. 
Ali de Rasulüllah'a giderek şöyle dedi: “Ey Allah'ın Rasûlü! Beni ar¬ 
kanda kadm ve çocukların arasında mı bırakıyorsun?” Bu soru üze¬ 
rine Hz. Rasûl, kendisine şöyle diyerek teselli etti: “Sen Harun Mu¬ 

sa’ya nasılsa, aynen öylesin.” Yani, Tıpkı nasıl Musa Aleyhisselam 
Tur a çıkarken Israiloğullan'na nezaret için arkasında Harun Aley- 
hisselam'ı bıraktıysa, ben de seni Medine'ye nezaret için arkamda 

bırakıyorum."Fakat Hz.Ali'nin Harun'la (a.s) mukayesesi bir yanlış 
anlamaya yol açmasın diye de, Rasullüllah hemen eklemişti: Takat 
benden sonra peygamberlik yok.” 

1 DSevban'ın rivayetine göre Rasulüllah (s.a) şöyle buyurdu: “... 
ve ümmetim içinden zuhur edecek otuz yalancıdan her biri peygam¬ 
ber olduğunu iddia edecek; oysa ben, son peygamberim. Benden 
sonra peygamber yok.” (Ebu Davud.) Ebu Davud Kitab'ul-Mela- 
him’de Ebu Hureyre'den naklen aynı mevzudaki bir başka hadisi ri¬ 
vayet eden “Tirmizi de Hz.Sevban ve Hz. Ebu Hureyre hadislerini ri¬ 
vayet etmektedir ki, 30'a yakın yalancı çıkacak ve her biri Allah'ın 
peygamberi olduğunu iddia edecektir. 

12) Rasulüllah (s.a) şöyle buyurdu: “Sizden önce Israiloğullan 
arasında öyleleri vardı ki Peygamber olmadıkları halde (Allah tara- 
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olacak olsa bu Ömer olur.“(Buhari, Kitabu'l-Menakıb.) 
Müslim'de geçen aynı mevzudaki hadiste yukellemün (kendileriy¬ 

le konuşulanlar) kelimesi yerine, muhaddesûn kelimesi varittir ki 

ikisi de Allah ya da gayb tarafından kendileriyle konuşulan kimseler 

anlamına gelmektedir. Hadisin işaretine göre, bu ümmet içinde, 
peygamber olmadığı halde Allah'la konuşma şerefine ermiş bir kim¬ 

se olsaydı, o Ömer olurdu. 
13) Rasûlüllah (s.a) şöyle buyurdu: “Bundan sonra peygamber 

yoktur: Ümmetimden sonra (başka bir peygamberin) ümmeti de 

yoktur.” (Beyhakî: Kitabu’r Rüya, Tabaranî) 
14) Yüce Rasul (a.s) buyurdu: “Ben son peygamberim. Mescidim 

de son mesciddir.” (Yani Medinede'ki Mescid i Nebevi)131 (Müslim: Ki¬ 

tabili-Hac) 
Bu hadisler çok sayıda sahabe tarafından nakledilmiş ve birçok 

hadisci tarafından da sahih senedlerle rivayet edilmiştir. Bu hadis¬ 
ler üzerinde yapılacak bir araştırma gösterir ki, Rasullulah farklı ve¬ 
sileler , farklı yollar ve farklı kelimelerle peygamberlerin sonuncusu 
olduğunu, kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini, kendisiyle 

peygamberliğin son bulduğunu ve kendisinden sonra nebi ve rasul 
olduğunu iddia edecek kimselerin peşinen yalancı olduklarını teyid 

etmiştir. M1 

Sahabenin îcmaı: 

Kur an ve sünnetten sonra başvurulacak üçüncü kaynak saha¬ 
benin icmaldir. Bütün geçerli tarihî rivayetler, sahabenin , Rasulül- 
lah'ın aniden ölümüyle peygamberlik iddiasında bulunanlarla ya¬ 

hut bu iddialarını kabul edenlerle topyekün bir şekilde savaştığında 
müttefiktir. 

(3) Peygamberliğin hitamı, yani son bulmasına karşı çıkanlar bu hadisten hare¬ 
ketle şunu ileri sürüyorlar: “İşte Allah Rasulü kendi camiine son mesdd diyor. Oysa 
o son mesdd değildi, aksine o mescidden sonra dünyaya sayısız cami inşa edildi. Şu 
halde Rasul son peygamber olduğunu söylediğinde bu söz, aynı zamanda kendisin¬ 
den sonra dünyada başka peygamberlerin zuhur etmeye devam edeceği anlamına 
gelir. Şu kadar ki, o, yalnızca mükemmellik ve kemal noktasında son peygamber, 
mesddi, son mesdddir. Fakat bu tür yorumlar hakikatte Allah ve Rasulü nün sözle¬ 
rinin gerçek anlamını kavrama melekesinden yoksun kimselere delil olabilir. Eğer 
bir kimse Müslim'de rivayet edildiği türden aynı konudaki tüm hadislere şöyle bir 
atfi nazar etse, Rasulullahin, kendi mescidine hangi anlamda son mesdd dediğini 
hemen anlar. İmam Müslim tarafından bu mevzuda Hz. Ebu Hureyre.Hz. Abdullah 
bin Ömer ve Hz. Meymune'den (Rasul'ün eşi) nakledilen hadisler, dünyada diğer 
mescidlere göre üstün olan üç mescid bulunduğunu ve bu üstünlüğün, içlerinde 
yapılan ibadetin diğer mescidlerde yapılandan binlerce defa daha sevap olduğu an- 
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Bu konuda Müseylemetül-Kezzab'ın durumu özellikle zikre şa¬ 
yandır. Bu adam. Rasûlullah'ın peygamberliğini inkâr etmiyor, fa¬ 
kat peygamberlikte ona ortak olduğunu iddia ediyordu. İrtihalinden 
önce Rasûlullah'a şöyle bir mektup yazmıştı: Allah Rasulü Müseyle- 
me den, Allah Rasûlü Muhammed'e! Selam üzerine olsun. Şunu bil¬ 
men gerekir ki. Ben peygamberlik görevinde sana ortak edildim. Ta- 
beri cild II, s. 399. Mısır baskısı) 

Dahası Tarihçi Taberî, Müseyleme hakimiyeti altındaki yerlerde 
ezan okunurken "eşhedü cnne Muhammeden Rasûlullah" kelimeleri¬ 
nin de kullanıldığını nakletmektedir. Kendisi tarafından RasulüT 
lah'ın peygamberliğini açıkça tastik etmesine rağmen kafir addedile¬ 
rek, ümmetten ihraç edildi ve ona karşı savaşıldı. Tarih şunu da is¬ 

pat eder ki, Beni Hanife ona iyi niyetle inanmıştı, daha doğrusu onun 
bizzat Hz. Muhammed (s.a) tarafından kendi peygamberliğine ortak 
edildiğine in andırıl nııştı. ötesi Medine'de Kuran talim etmiş biri on¬ 

lara, Kur an ayetlerini sanki Müseyleme ye indirilmiş gibi sunarak 
okumuştu. (Eb-Bidâye ve'n-Nihâye. Cilt: 5. sh :51.) 

Fakat bu mazeretlerine rağmen sahabe onlan Müslüman olarak 
kabul etmedi ve savaşmak üzere üzerlerine ordu gönderdi. Hem son¬ 
ra sahabenin onlarla dinsizlik yüzünden değil, isyan yüzünden sa¬ 
vaştığı da iddia edilemez. İslâm hukukuna göre, eğer savaş asi 

Müslümanlara karşı yapılıyorsa, savaş esirleri köleleştirilemez. Bı¬ 
rakın Müslümanları, asi zimmî'ler bile savaşta ele geçtiklerinde köle 
yapılamazlar. Fakat Müseyleme ve takipçileri kuşatıldığında Hz. 
Ebu Bekir onlann kadın ve çocuklarının köle yapılmasını bildirdi. Ve 
nitekim öyle de oldu. Hatta içlerinden bir cariye Hz. Ali'ye verildi. Da¬ 
ha sonra bu birleşmeden Islâm tarihinin meşhur şahsiyeti Muham¬ 

med bin Hanefiyye doğacaktır. (5) (EI-Bidaye Ve'n-Nihâye. Cilt: 6. sh: 

lamına geldiğini açıkça ortaya koyar. Bu esas alınarak yalnızca bu üç mescide, iba¬ 
det etmek üzere, uzun seyahatlere girişilmesine cevaz verilmiştir. 

(4) Rasûlullah'ın tüm bu sözlerine muhalif olarak Hatem-i Nübüvveti peygam¬ 
berliğin sonu diye anlamak istemeyenler. Hz. Aişe niıı şöyle bir sözüne başvururlar: 
“Rasûlullah, peygamberlerin ha temidir.' deyin ama “Ondan sonra hiç peygamber 
gelmeyecek"demeyin.' Fakat bir kere Rasûlullah'ın sahih hadislerine karşı Hz. Ai- 
şe'nin bir sözüne başvurmak büyük ölçüde haddi aşmak olur. Dahası bu sözün Hz. 
Aişe ye atfedildiği rivayeti zaten sahih değildir. Hiçbir kayda değer hadisçi onu, her¬ 
hangi bir hadis mecmuasında zikretmemiştir. Yalnızca bir Kur an tefsiri olan Dürr-i 
Mensur da ve bir hadis lügatçesi olan Tekmile Mecmua!-Bihar'da bu söze rastlan- 
maktadır. Ancak ravi zincirine ait herhangi bir kayıt mevcud değildir. Şu halde bir 
sahabe sözünü ihtiva eden böyle zayıf bir rivayete, güvenilir hadisçilerin sahih ve 
güçlü bir ravi zinciriyle rivayet ettikleri Rasûlulah a ait hadisi şeriflere ters düşmek 
adına nasıl başvurulabilir? 

(5) Hanefiyye, Ebu Hanife kabilesine mensup kadın demektir. 
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yeti Muhammed bin Haneftyye doğacaktır. (5) (El-Bidaye Ve'n-Nihâ- 
ye. Cilt 6. sh: 316-325) Demek ki sahabenin onlarla savaşma sebebi 
isyan suçu değildi. Suç. bir şahsın Rasûlüllahtan (s.a) sonra pey¬ 
gamberliğini ilan etmesi ve diğerlerinin de ona inanmasıydı. Bu ha¬ 
rekat. Rasûlullah'ın irtihalinden hemen sonra Ebu Bekir’in hilafeti 
esnasında ve tüm sahabenin içmen ile gerçekleştirilmişti. Sahabenin 

oy birliğiyle icmaına dair bundan daha çarpıcı bir örnek bulunamaz 

herhalde. 

İslâm Alimlerinin icmaı: 

Rasul'un ashabının icmaından sonra otorite olarak kabul edilen 

üçüncü merci, ashab döneminden sonra yaşamış din alimlerinin ic¬ 
maldir. Onların vardıkları ittifakın araştırılması gösterir ki, hicret¬ 
ten sonraki ilk asırdan günümüze değin bütün Islâm dünyasının her 
beldesinde gelmiş geçmiş din alimleri, Rasûlüllah Muhammed den 
(s.a) sonra peygamber olamayacağına, böyle bir iddiaya kalkışanın, 
ya da böyle bir iddiayı kabul edenin kafir olacağım ve İslâm'dan çıka¬ 

rılması gerektiğini oy birliğiyle benimsemişlerdir. Bu ittifakı oluştu¬ 
ran değerlendirmelere dair birkaç örnek verelim: 

1) Ebu Hanife (80-150 H.) döneminde bir adam peygamber oldu¬ 

ğunu iddia etti ve şöyle dedi: “Bana izin verin peygamberliğimin de¬ 
lillerini göstereyim. İmam şu hükmü verdi: “Bir kimseden peygam¬ 
berliğine dair delil isteyen tıpkı böyle bir iddiada bulunan gibi kafir 

olur." Zira Allah Rasulü şöyle buyurmuştur: “Benden sonra pey¬ 
gamber yoktur.” (Menâkıb İmam-ı A'zam Ebu Hanife.) İbn Ahmed el- 
Mekki. Cilt: 1. sh: 161. Haydarâbâd. Neşri. H. 1321. 

2) Allâme İbn Certr et-Taberi (224-310 H.) meşhur Kuran tefsirin¬ 
de bu ayetin anlamını şöyle açıklamıştır. “Hz. Rasûlüllah (s.a), pey¬ 
gamberlik silsilesini kapamış ve onu mühürlemiştir. İmdi bu kapı 
kıyamete dek kimseye açılmayacaktır.” (Tefsir-i İbn Ccrir. Cilt: 22. 

sh: 12.) 
3) İmam Tahavî (239-321 H.), Akide-i Selefiye adlı eserinde selef-i 

salihîn ın özellikle İmam Ebu Hanife, imam Ebi Yusuf ve İmam Mu- 
hammed'in (Allah hepsine rahmet eylesin) peygamberlikle ilgili 
inançlarını şöyle nakletmektedir “Onlara göre, Muhammed (s.a) Al¬ 

lah m seçkin kulu, Rasûlü ve gözde nebisidir. O, peygamberlerin so¬ 
nuncusudur. Velilerin imamı, nebilerin reisi ve Rabbinin sevgilisi¬ 
dir. Ondan sonra girişilecek herhangi bir peygamberlik iddiası dalâ¬ 

lettir ve nefsin şehvetlerine tapınmaktır.” (Şerh et-Tahavıyye, Dârul- 
Maârif, Mısır, sh: 15. 87. 96. 97, 100, 102) 
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4) Allâme İbn Hazm Endülüsî (384-456 H.) şunları yazıyor: “Şu 
kesin ki, Rasulüllah’m irtihalinden sonra vahiy kesilmiştir. Böyle ol¬ 
masının nedeni de vahyin Rasul'den başkasına gelmeyişidir ve biz¬ 
zat birinin babası değil, ancak Allah Rasulil ve peygamberlerin so¬ 
nuncusudur." (El-Muhallâ. Cilt: 1. sh: 26.) 

5) imam Gazali (450-505 H. ) şunları söylüyor: “Rasûlüllah Mu- 
hammed den (s. a) sonra hiç peygamberin gelmeyeceğine dair Islâm 
ümmeti arasında tam bir icma vardır... Bütün ümmet müttefiktir ki. 
Rasûlüllah Lâ nebiyye ba'dî sözleriyle kendisinden sonra ne bir i asul 
ne de bir nebi geleceği dışında başka bir şey kastetmemiştir. Bu sözü 
başka türlü tevil saçma ve böyle bir şeyi kaleme almak sapıklık olur. 
Dahası, ümmet de ittifak eylemiştir ki o sözün anlamı, başka bir 
te vile açık kapı bırakmayacak denli böyledir, bunu inkâr eden üm¬ 
metin icmaını inkâr eder. (El-iktisad fi*l-itikaâd, Mısır, sh: 114) 

6) Muhy-is-Sünne Bagevi (V. 510 H. Maâlim et-Tenzil) adlı tefsirin¬ 
de şunlan yazıyor: “Allah, Rasûlüllah ile nübüvvet kapısmı kapadı. 
Zira o, nebilerin sonuncusudur... îbn Abbas demiştir ki: “Kadir-i 
Mutlak olan Allah ( bu ayetle) bildirmiştir ki, ondan sonra peygam¬ 
ber gelmeyecektir." (Cilt: 3. sh: 158) 

7) Allâme Zemahşeri (467-538 H.) Keşşaf tefsirinde şunlan yaz¬ 
maktadır: “Eğer kıyamete yakın günlerde Isa Aleyhisselam'ın yeryü¬ 
züne ineceği inancı varken Rasûlüllah nasıl son peygamber olabi¬ 
lir?" dersen, derim ki: “Rasûlüllah, kendisinden sonra hiçbir kimse¬ 
nin peygamber olarak gönderilmeyeceği anlamında son peygamber¬ 
dir. İsa Aleyhisselam'a gelince o, Rasûlullah'm zuhurundan önce 
gönderilmiş peygamberlerden biridir ve tekrar geldiğinde Muham- 
med (s.a) Şeriatının izleyicisi olarak gelecek ve namazını ümmetin di¬ 
ğer ferdleri gibi kıble’ye (Kâ'be) yönelerek kılacaktır." (Cilt: 2. sh: 
215) 

8) Kadı Iyaz (V. 544 H.) şöyle yazan “Kendisinin peygamber oldu¬ 
ğunu iddia eden yahut peygamberliğin iktisab edilebileceğini ve pey¬ 
gamberlik rütbesine bazı filozofların ve sûfi denilen kimselerin iddia 
ettikleri gibi kalb temizliğiyle ulaşılabileceğini iddia eden ve dahi 
peygamberlik iddiasmda bulunmamakla birlikte vahiy aldığını ileri 
süren kimse... tüm bu kimseler kâfirdir ve Rasûlüllah'ı inkâr etmek¬ 
tedirler. Çünkü, o bize son peygamber olduğunu ve kendisinden 
sonra peygamberin gelmeyeceğini bildirmiştir. Peygamberliği kapa¬ 
dığına ve tüm insanlığa gönderildiğine dair haberleri Allah'tan getir¬ 
miştir ve topyekûn ümmet bu kelimelerin zahiri manâsı dışında bir 
manâya sahip olmadığında müttefiktir. Farklı bir tefsire yahut özel 
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bir manâya mahal yoktur. Dolayısıyla, böylelerinin hem nakle hem 
de icmaya göre kafir olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer yoktur." 
(Şifa, Cilt: 2. sh: 270. 271.) 

9) Allâme Şehristanî (V. 548. H.) ünlü El-Milel ve-n-Nihal adlı ese¬ 
rinde şunlan yazıyor “Ve aynı şekilde (İsa Aleyhisselam hariç) Rasû- 
lüllah Muhammed den (s.a) sonra bir başka peygamber geleceğini... 

söyleyen kimse kafirdir ve bu mevzuda iki kişi arasında bile ihtilaf 
yoktur. (Cilt: 3. sh: 249) 

10) imam Razi (543-506 H.) Hatem en-Nebiyyîn ayetini açıklarken 
Tefsir-i Kebirinde şunlan söylemektedir: Bu bağlamda "Ve Hatem 
en-Nebiyyîn" denmesinin sebebi şudur: Eğer kendisinden sonra bir 
peygamber gelecekse, bir peygamber talimat hakkındaki tavsiye ve 

açıklamalan eksik bırakır ki, kendisinden sonra gelen peygamber o 
eksikliği tamamlayabilsin. Ancak Rasûlüllah kendisinden sonra 
peygamberin gelmeyeceğini bilen biri olduğundan kendi ümmetine 

çok daha müşfik davranmış ve onlara eksiksiz bir kılavuzluk yap¬ 
mıştır. Zira o, kendisinden sonra oğlunu koruyup gözetecek bir veli 
ve koruyucunun olmadığım bilen babaya benzemektedir. (Cilt 6. sh: 

581.) 
11) Allâme Beydavî (V. 683 H.), Envâr et-Tenzîl adlı tefsirinde şöyle 

yazıyor: “Yani, Rasûlüllah peygamberlerin sonudur, peygamberler 

silsilesini kapamıştır, yahut peygamberler silsilesi onunla mühür¬ 
lenmiştir. Ve İsa'nın (a.s) ikinci gelişi, Rasûlüllah ın son peygamber 
oluşuyla çakışmaz. Çünkü, o geldiğinde Rasûl'ün Şeriat'ma tabi ola¬ 
caktır. (Cilt: 1. sh: 164.) 

12) Allâme Hâfız-üd-Din Nesefi (V. 710 H.) Medarik et-Tenzil adlı 
tefsirinde şöyle yazmaktadır: “Ve Rasûlüllah Hatem en-Nebiyyin'dir, 
yani, peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra hiç kimse pey¬ 
gamber tayin edilmeyecektir. Gelelim İsa Aleyhisselâm a; kendisi, 
ondan önce gönderilmiş peygamberlerden biridir ve ikinci kez geldi¬ 
ğinde Muhammed (s.a) şeriatının bir izleyicisi ve onun ümmetinin 
bir üyesi olarak gelecektir." (sh: 471.) 

13) Allâme Alâ ad-Din Bağdâdi (V. 725 H.) Hâzin tefsirinde şunlan 

yazıyor "ve Hatem en-Nebiyyin; yani Allah, Rasûlüllah Muhammed 
(s.a) ile peygamberlik silsilesine son vermiştir. Şimdi, ne ondan son¬ 
ra bir peygamber vardır ne de bu konuda onunla bir ortak... Ve kân- 

Allah-u-bi-kulli şey’in Alîmâ: yani Allah ondan sonra hiç peygamber 

gelmeyeceğini bilmektedir." (sh: 471, 472.) 
14) Allâme lbn Kesir (V. 774 H.) meşhur tefsirinde şöyle yazmış: 

Demek ki bu ayet Rasûlullah'tan sonra herhangi bir nebinin gelme¬ 
yeceğine delâlet eden apaçık bir nasstır. Ve madem ki ondan sonra 
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umumidir. Nitekim her Rasul Nebidir ama her Nebi Rasul değildir... 
Her kimki Rasûlüllah'tan sonra bu göreve atandığını söylüyorsa o 
yalancı, düzenbaz, deccal ve kafirdir. 

Tabiatüstü ve sihri mahiyetteki hokkabazlık, büyü ve gözbağcılık 
numaralarının hiçbir değeri yoktur... Bu durum kıyamete kadar bu 
iddiada bulunan herkes için geçerlidir.” (Cilt: 3. sh: 493, 494.) 

15) Allame Celâleddin Suyûti (V. 911 H.) Celâleyn'de şunları yaz¬ 
mış: “Ve kâne- Allahu-bi-kulli Şey in Alîmâ: Allah, Rasûlüllah'tan 
sonra peygamber olmadığını bilir. Ve Isa (a.s) indiğinde Rasûlul- 
lah'ın Şeriat ına tabi olacaktır. (Sh: 768.) 

16) Allâme lbn Nucaym (V. 970 H.) Fıkıh usulüyle ilgili meşhur 
Kitâb el-Eşbâh ven-Nezâir adlı eserinde şöyle yazıyor: “Eğer bir şahıs, 

Muhammed'in (s.a) son peygamber olduğunu inkâr ederse o, 
Müslüman değildir. Zira bu, bilinmesi ve inanılması itikaden temel 
vecibelerden olan aslî umdelerden biridir.” (sh: 179.) 

17) Molla Aliyyül Kâri (V. 1016 H.) Şerh-i Fıkh-ı Ekber'de şunlan 
yazmaktadır. “Ümmetin icmaına göre Rasûlüllah Muhammed'den 
(s.a) sonra peygamberlik iddiasında bulunmak küfürdür.” (sh: 
202.) 

18) Şeyh İsmail Hakkı (V. 1137 H.) bu ayeti Ruh'ul Beyân adlı tefsi¬ 
rinde açıklarken şöyle yazıyor: “Asım, kelimeyi Hatem olarak oku¬ 
muştur ki bu okunuşta kelime mühür basmak için kullanılan âlet 
anlamına gelir. Bu demektir ki. Rasûlüllah son olarak gelmişti ve 
onunla peygamberlik silsilesi kapandı ve mühürlendi... Bazıları bu 
kelimeyi Hatim olarak okumuşlardır ki, o zaman kelime mühür vu¬ 
ran kimse anlamına gelir. Bu okunuşla. Hatim, Hatem ile yine aynı 
kökten gelmektedir... Bundan sonra onun ümmetinin alimleri ona 

yalnızca Velâyet'de mirasçı olabilir; Peygamberlik mirası kendisiyle 
bitmektedir. Ve İsa aleyhisselâm'm ikinci gelişi, Rasûlüllah'ın so¬ 
nuncu peygamber oluşuyla hiçbir şekilde çelişmez. Çünkü Hatem 

en-Nebiyyîn ondan sonra hiç peygamber gelmeyeceği anlamına gel¬ 
mektedir... Ve Isa, ondan önce bir peygamber olarak gönderilmiştir, 

ikinci kez geldiğinde ise Muhammed'in (s.a) Şeriat’ınm bir izleyicisi 
olarak gelecek. Namazını, onun ümmetinin diğer üyeleri gibi Kıb¬ 
lece yönelerek kılacak. Ne vahiy alacak ne de yeni emirler getirecek, 

yalnızca Rasûlüllah Muhammed'in (s.a) bir halifesi olacak... Ve Ehli 

Sünnet Şuna inanır ki, peygamberimizden sonra peygamber gelme¬ 
yecektir. Çünkü Allah şöyle demiştin “O, ancak Allah'ın peygamberi 

ve peygamberlerin sonuncusudur." Ve Rasûlüllah da şöyle buyur¬ 
muştur: “Benden sonra peygamber yoktur." imdi, kim peygamberi¬ 
mizden sonra bir peygamber olduğunu söylerse kafir olmuştur. 
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ğunu iddia eden kimsenin iddiası da, sapıklıktan başka birşey değil¬ 
dir. (Cilt: 18. sh: 188.) 

19) Hicri 12. yüzyılda Avrengzeb Alemgîr'in emriyle güvenilir bir 

ulema grubu tarafından telif edilen Fetâvâ-i Alemgirî’ye (Fetava-i 

Hindiyye) göre: “Eğer bir şahıs Muhammed'in (s.a) son peygamber 
olduğunu inkâr ederse Müslüman değildir artık ve biri Allah'ın rasû- 
lü ya da nebisi olduğunu iddia ederse tekfir edilmesi gerekir." (Cilt: 2. 
sh: 263.) 

20) Allâme Şevkânî (V. 1255 H.) Fethü'l-Kadir adlı tefsirinde şunla¬ 

rı yazmaktadır: “Alimlerin çoğunluğu, kelimeyi Hatim olarak okur¬ 
ken Asım Hat em olarak okumuştur. İlk okuyuşa göre manâ şöyle 
olur: “Rasûlüllah, peygamberler silsilesine son vermiştir, yani, son 
peygamber olarak gelmiştir.” ikinci okunuşa göre ise şöyle: “O, pey¬ 
gamberler için mühür mesabesindedir, yani, kendisiyle silsilenin 
mühürlendiği mühür...” (Cilt: 4. sh: 275.) 

21) Allâme Alûsî de “Ruhu'l-Maânî” adlı tefsirinde şöyle yazmak¬ 
tadır: “Nebi kelimesi Rasûl kelimesinden daha şumüllü olduğuna 
göre RasûlûUah ın Hâtem en-Nebiyyîn (Nebilerin mührü) olması aynı 

zamanda Hatem el- Mürselin (Rasullerin mührü) olduğu anlamına 
gelir. Ve Nebi rasullerin sonuncusu olması, onun bu dünyada Allah 
tarafından peygamberlikle şereflendirilmesi, ardından herhangi bir 
insanın yahut cinnin peygamberliğinin söz konusu olmadığı anla¬ 
mına gelir.” (Cilt: 18 sh: 32.) “Onun, ardından her kim peygamber gi¬ 
bi vahiy aldığını iddia ederse, tekfir edilmelidir ve bu mevzuda 
Müslümanlar arasında hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır.” (Cilt: 18, 
sh: 38) “Rasûlüllah'ın nebilerin sonuncusu olması Allah'ın Kita¬ 
bında kesin şekilde beyan buyurulmuş, Sünnet'te açıkça belirtilmiş¬ 
tir ve bütün ümmet bu konuda ittifak etmiştir. Şu halde bunun hilâ¬ 
fına iddiada bulunan kimse tekfir edilmelidir. (Cilt: 18, sh: 39.) 

Bu hükümler, Hindistan'dan Fas’a ve İspanya ya, Türkiye’den 
Yemen e kadar her Müslüman beldesinden ünlü alim, fakih ve mü- 

fessirler tarafından verilmiştir. Müelliflerin doğum ve ölüm tarihleri¬ 
ne bakıldığında görülecektir ki, kendileri İslâm hicri tarihinin ilk dö¬ 

nemlerinden 13. asnna kadar her dönemine mensup ünlü otorite¬ 
lerdir. Gerçi H. 14. asırda yaşamış olanlarını zikretmedik, fakat on¬ 
lara özellike yer vermedik. Çünkü biri çıkıp, bu alimlerin Hâtem en- 

Nebiyyîn deyimine, bu çağda peygamberlik iddiasmda bulunan biri¬ 
ni hedef alsın diye özellikle böyle bir manâ yüklediklerini söyleyebi¬ 
lir. Bu yüzden ilk dönem alimlerinin yazılarına başvurduk. Çünkü 
ne de olsa bu alimler çağımızda yaşamış bir şahsa karşı düşmanca 
ve kötü niyetli tavır sergileyemezlerdi. Bu yazılar göstermektedir ki, 
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ve kötü niyetli tavır sergileyemezlerdi. Bu yazılar göstermektedir ki, 
hicretin ilk asnndan günümüze dek bütün İslâm âlemi Hâtemen-Ne- 
biyyîn deyimine ittifakla "Peygamberlerin sonuncusu" şeklinde manâ 
vermiştir. Aynca, Rasûlüllah'tan sonra peygamberlik kapısının kı¬ 
yamete dek kapandığı konusunda her asırdan Müslümanlar arasın¬ 
da tam bir icma hasıl olmuş ve Rasûlüllah'tan sonra nübüvvet veya 
risalet iddiasında bulunan veya böyle bir iddiayı kabul eden kimse¬ 
nin İslâm dairesinden çıkacağı konusunda hiçbir ihtilaf vaki olma¬ 
mıştır. 

İmdi, iz an sahibi her şahsa düşen, bir kimsenin yeni bir iddiayla 
ortaya çıkıp peygamberlik kapısını açmaya yeltenmesi Hâtemü’n- 
Nebiyyîn deyimini. Kur an da apaçık olan, Rasûlüllah tarafından 
bizzat açıklanan, sahabe tarafından topyekün ittifak edilmiş, saha- 
biler devrinden günümüze kadar icma ile kabul edilen lügat manâ¬ 
sından apayrı bir manâya çekmesi için bir boşluk bulup bulamadığı¬ 
na karar vermektir. Peygamberlik kapısının hâlâ açık olduğunu ileri 
sürmekle kalmayıp, Risaletin kutsal evine sahtekârca girmek iste¬ 
yen bir şahsın peygamberliğine de inanan kimseler nasıl Müslüman 
sayılabilir? 

Üç mesele daha var ki bu meyanda tartışılmaya değer görünü¬ 
yor: 

Allah bizim İtikadımızın Düşmanı mı? 

Herşeyden önce peygamberlik hassas bir meseledir. Kur'an'a göre 
kabulü ya da reddi bir kimsenin Müslüman olup olmadığım belirle¬ 
yen temel akidelerden biridir. Eğer bir kimse peygamberse, ona 
inanmayan kafir olur, eğer bir kimse sahtekârsa ona inanan yine ka¬ 
fir olur. 

Bu denli bıçak-sırtı bir meselede Allah'ın herhangi bir yanlışlık 
yaptığı düşünülemez. Eğer Rasûlüllah'tan sonra herhangi bir pey¬ 
gamber gönderilecek olsaydı Allah, bunu. Kur an da açıkça zikreder, 
peygamberi aracılığıyla bunu ümmete ilan eder ve Rasûlüllah da iz¬ 
leyicilerine, kendisinden sonra gelecek peygamberi ve kendisine 
iman etmeleri gerektiğini önceden açıkça bildirirdi. Allah ve Rasü- 
lü nün bizim iman ve itikadımıza garazleri mi var ki, peygamberlik 
kapısı açık olduğunun ve kendilerine inanmamamız durumunda 
kafir olacağımız başka peygaberlerin geleceğinin bildirilmemiş ol¬ 
ması yetmiyormuş gibi, Allah ve Rasûlu nün sarfettiği kelimeler yü¬ 
zünden bütün ümmet 1300 yıldır ve hatta bugün bile Rasûlüllah 
Muhammed'den (s.a) sonra başka peygamberin gelmeyeceği şeklin- 
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de yanlış bir itikada kapılsın? 
İmdi, farzedelim ki peygamberlik kapısı hâlâ açık olsun ve bir baş¬ 

ka peygamberber zuhur etmiş bulunsun, biz de onu hiç tereddüd et¬ 
meden inkâr etmiş olalım. Tek tehlike Allah'ın huzurunda vereceği¬ 

miz hesap olabilir. Allah -farzı muhal- hesap günü bizi sigaya çeke¬ 
cek olsaydı O nun Mahkemesi nde bütün delillerimizi sarfedecek. 

hâşâ, bizzat Allah'ın kendi Kitabı ve Kendi Rasûlü’nün sünnet'i yü¬ 
zünden sapıtıp küfre düşürüldüğümüzü iddia edebilecektik. Al¬ 
lah’ın, bu ispata rağmen hâlâ bizi niye yeni peygambere inanmadınız 
diye cezalandırması aklımızın ucundan geçmez. Fakat buna muka¬ 
bil peygamberlik kapısı gerçekten kapalıysa, yeni bir peygamber gel¬ 
meyecekse ve buna rağmen bir kimse bir yalancının peygamberliği¬ 
ne inanıyorsa küfür ve sapıklığının cezasından kurtulmak için Al¬ 
lah'ın mahkemesine sunacağı delilleri çok iyi düşünmesi gerekir. Al¬ 
lah'ın mahkemesine çıkarılma vakti gelmeden savunmasını burada 

hazırlamalı ve yukarıda sarfedilen delilleri mukayese etmelidir. Böy- 

lece iz an sahibi bir kimsenin bu savunmaya güvenip de küfür cezası 
yeme tehlikesini göze alıp alamayacağına bizzat hüküm verebilir, 

vermelidir. 

Yeni Bir Peygambere Gerek Var mı? 

Ele alınması gereken ikinci nokta peygamberliğin ibadet ve salih 
amalle hak kazanılabilecek bir keyfiyet olmadığıdır. Aynca o, bazı 
hizmetler karşılığı verilen bir ödül de değildir. İşin aslı, peygamber¬ 
lik, Allah'ın belli bir ihtiyacı karşılasın diye bir şahsı tayin ettiği bir 
görevdir. İhtiyaç hasıl olduğunda bir peygamber bunu karşılamak 
üzere gönderilir. İhtiyaç olmadığı, yahut artık ihtiyaç kalmadığı za¬ 
man peygamberler durup durururken gönderilmezler. 

Geçmişte peygamberlerin gönderilmesini zorunlu kılan şartların 
ne olduğunu anlamak üzere Kur'an'a müracaat ettiğimizde, tayinle¬ 

rini gerekli kılan dört durumla karşılaşıyoruz: 
1) Kendilerine henüz bir peygamberin gelmemiş ve dahi başka ka- 

vimlere ulaşan mesajı da almaması yüzünden kavim, peygamber ih¬ 

tiyacı içinde kalmıştır. 
2) Daha önceki peygamberin talimatının unutulması yahut tahrif 

edilmiş olması ve dahi mesaj mm anlaşılıp günlük hayatta tatbikinin 
imkansız hale gelmesi yüzünden bir peygamberin tayini gerekmiş¬ 

tir. 
3) Halkın daha önceki peygamberin talimatını eksiksiz alamayışı 

ve talimatı., tamamlamak için başka peygamberlere ihtiyaç olduğu 
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4) Görevini ifada kendisine destek olsun, yardım etsin diye bir 

peygamber, başka bir peygambere ihtiyaç duyduğu zaman... 
imdi, bu durumlardan hiçbirinin Rasûlüllah Muhammed'in (s.a) 

gelişinden sonra sözkonusu olmadığı meydandadır. Bizzat Kur'an, 
Rasûlv’’.ah'm bütün insanlığa hidayet için gönderildiğini zikretmek¬ 
te. dünya kültür tarihi de, onun gelişinden beri süregelen şartlan, 
mesajın bir kavme ulaşabildiği ve ulaşmaya devam ettiği türden ol¬ 
duğunu söylemektedir bize. Dolayısıyla ayn ayn kavimlere gönderil¬ 
mek üzere ayn ayn peygamberlere ihtiyaç yoktur. 

Yine, Kur an ile sabittir ve bütün hadis ve siyer literatürü de şeha- 
det eder ki, Rasûlüllah m talimatı orijinal şekli üzere korunmuştur. 
Herhangi bir surette tahrif edilmemiştir. Getirdiği kitabın her harf ve 

hece i aynen kalmış ve kıyamete kadar da değişmeden kalacaktır. 
RasıM'ün (s.a) söz ve davranışla gösterdiği yol, verdiği örnek, en kü¬ 
çült aynntısma kadar kaydedilmiş şekilde hâlâ elimizdedir ve öylesi¬ 

ne saf ve orijinaldir ki, okuyunca onu yaşıyor gibi oluruz. Bu da ikin¬ 
ci durumu geçersiz kılar. 

Kur an, İslâm dininin, Rasûlullah'la tamamlandığını beyan et¬ 
mektedir. Demek ki dinin tamamlanması diye bir ihtiyaç sözkonusu 
olmadığına göre yeni bir peygamber gelmeyecektir. 

Dördüncü duruma gelince, eğer yardımcı bir peygambere ihtiyaç 
olsaydı Rasûlüllah zamanında zaten gönderilirdi. Hiç kimse göme¬ 
ri İr? ediğine göre bu şart ve durum da sözkonusu değil demektir. 

: mdi, Rasûlüllah'tan başka bir peygamberin gelmesini ihtiyaç ha¬ 
line getirebilecek beşinci durum hangisi, söylenmelidir bize. Eğer 
denirse ki, ümmet bozulmuş ve ıslahı için bir peygambere ihtiyaç 
vardır biz de deriz ki, dünyada sırf ıslah için hiçbir peygamber gön¬ 
derilmemiştir. Bir peygamber, ilahi vahiy kendisine indirilsin diye 
gönderilir, ilahi vahye ise ya yeni bir mesajı iletmek, ya bir önceki 
mesajı tamamlamak, yahut da onu bozukluk ve bulanıklıktan arın¬ 

dırmak için ihtiyaç duyulur, imdi. Kur an ve Rasûlüllah Muham¬ 
med'in (s.a) sünneti aynen muhafaza edildiğine, Din bütünlenip ta¬ 
mamlandığına göre yeni İlahî vahye ihtiyaç kalmıyor, demektir. Şu 

halde ıslah etmek için yalnızca ıslahçılara ihtiyaç vardır, peygambe¬ 
re değil... 

Yeni Bir Peygamber Ümmet İçin Nimetten Çok Külfettir 

Ele alınması gereken üçüncü husus, bir kavmin içinden peygam¬ 
ber çıkmasıyla, o kavmin kısa süre içinde iman-küfür meselesiyle 
karşı karşıya gelmesidir. Onu kabul edenler bir ümmet oluşturacak, 
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etmeyenlerse ayn bir topluluk. Bu iki cephe arasındaki aynlık yü¬ 
zeysel olmayacak, her bir taraf itikadını terketmedikçe birleşmeyi 
önleyen, o peygambere inanıp inanmamak noktasında bıçak sırtı ve 

temelli bir aynlık olacaktır. Sonra her biri yan hidayet ve şeriat kay¬ 
naklarını benimseyecektir. Zira bir taraf şeriatını kendisi tarafından 
benimsenip kabullenmiş vahiy ve rasûlün sünnet’inden türetirken, 

diğeri onu şeriat kaynağı olarak kabul etmeyecektir. 
Eğer bir kimse bu hakikatleri gözönünde bulundurursa anlaya¬ 

caktır ki. peygamberliğin son bulması Allah'ın büyük bir lütfudur. 
Çünkü böylece İslâm Ümmeti için kalıcı ve evrensel bir kardeşlik te¬ 
sisi mümkün olmuştur. Bu durum Müslümanlan, bünyelerinde sü¬ 
rekli bölünmelere sebeb olabilecek temelli aynlıklara karşı emniyet 

içinde tutacaktır. İmdi, Hz. Muhammed i (s.a) kılavuz ve öncüsü ola¬ 
rak kabul eden ve onun talimaü dışmda herhangi bir hidayet kayna¬ 
ğı aramayan herkes bu kardeşliğin bir üyesidir ve hep böyle kalabi¬ 
lir. Peygamberlik kapısı eğer kapalı ve mühürlü olmasaydı bu birlik 
ümmet tarafından asla sağlanamazdı. Zira, aksi durumda her yeni 
peygamberin zuhuruyla ümmet parçlanmaya maruz kalmış olacak¬ 

tı. 
Aklı başmda bir kimse birazcık düşündükten sonra şunu kolayca 

alayabilir ki, bir peygamber bütün insanlığa gelmişse, din onunla ta¬ 
mamlanmışsa, talimatı tamamen korunmuş, tahrifata uğramamış¬ 
sa, yeryüzündeki müminlerin son Peygamberin şeriatına bağlılıkla¬ 
rıyla daima tek bir ümmet halinde bir ve bütün olabilmeleri ve her 
yeni peygamberin zuhurunun ümmet içinde bölünmelere sebebiyet 

vermemesi için peygamberlik kapısının doğal olarak kapanmış ve 
mühürlenmiş olması demektir. 

ister “gölge peygamber” olsun, ister “tenasüh etmiş” bulunsun, 
yahut ister önceki peygamberin takipçisi, kanun düzenleyicisi veya 

kitap'm hâmili olsun, böyle herhangi bir şekilde bir peygamber zu¬ 
hur etsin ve Allah tarafından gönderilmiş olsun; şu zaruridir ki, 
onun zuhuru insanları iki kampa bölecektir. Onu bir Peygamber ola¬ 

rak kabul edenler, inananlar cephesini oluşturarak, kabul etmeyen¬ 
leri kâfirler olarak lanetliyeceklerdir. Yeni bir peygambere ihtiyaç ol¬ 
duğunda bu ayrışma kaçınılmaz olacaktır. Allah'ın hikmet ve rah¬ 
meti, kullarının yok yere bir iman-küfür çatışmasına sebebiyet ver¬ 

sin ve onlann daima yek vücut bir ümmet olarak kalmalarını engel¬ 
lesin, bu olacak iş değildir. Çünkü Kuranda sabit olan. Sünnet ve ic- 
ma-ı ümmet ile teyid olunan şey, akılla da destekleniyor demektir ve 
akıl da peygamberlik kapısının halihazırda kapalı ve mühürlü oldu¬ 

ğunu ve daima da öyle kalacağını söylemektedir. 
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"Vadedilmiş Mesih" Meselesinin Hakikati 

Yeni peygamberlik propagandacıları, cahil Müslümanlara sürekli 

Rasûlullah'ın ‘Vadedilmiş mesih” in gelişini haber verdiği hadisler¬ 
den söz ederler: “Mesih (Isa Mesih) bir peygamber olduğuna göre, 
ikinci kez gelişi, "peygamberliğin sonu” doktriniyle çelişmeyecektir. 

Demek ki, peygamberliğin sonu ve dolayısıyla Vadedilmiş Mesih”in 
gelişi itikadı haktır, gerçektir. 

Bu noktaya gelindiğinde onlar “vadedilmiş Mesih”in Meryem oğlu 
İsa olmadığını da eklerler. İsa ölmüştür, onlara göre ve Hadis’te gele¬ 
ceği hab r verilen kişi Mesih gibi bir adamdır, İsa Aleyhisselâm bir 
Mesih'tir ve o şimdi zuhur etmiş olan falan feşmekandır. O filan şeh- 
sa inanmak peygamberliğin sonu itikadıyla çelişmez. 

Bu sahtekârlığı teşhir için, en muteber Hadis mecmualarında bu¬ 
lunan sahih hadisleri, hepsinin de kaynaklarını göstererek aşağıda 

zikrediyoruz. Bu hadisleri okumak suretiyle herkes Rasûlullah'ın 
bu konuda neler söylediğini, bu sözlerin günümüzde nasıl çarpıtılıp 
aşağılık emellere alet edilmek istendiğini anlayabilecektir. 

Meryem Oğlu İsa’nın (a.s) İkinci Kez Gelişiyle İlgili Hadisler. 

1) Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Rasûlullah şöyle buyurdu: 
“Nefsim elinde olan a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa adil bir yöne¬ 
tici olarak aranıza inecektir. Sonra haçı kıracak, domuzu öldürecek 

(6) ve harbe son verecektir. (Başka bir rivayette Harb kelimesi yerinde 
Cizye kelimesi mevcuttur. O zaman manâ "cizye’yi kaldıracak” 
olur.6 (7) O zaman servet öylesine bollaşacak ki, hiç kimse onu kabul 

etmeyecek ve (bu şartlar altında) Allah huzurunda bir secde'de bu- 

(6) Haçı kırmak ve domuzu öldürmek" Hıristiyanlığın ayrı bir din olarak varlığı¬ 
nı sürdüremeyeceği anlamına gelir. Tüm Hıristiyanlık doktrini. Allah ın kendi oğlu¬ 
nun (Isa Aleyhisselamı). insanlığın günahına kefaret olmak üzere çarmıha “lanet¬ 
lenmiş bir şekilde ölümü takdir etmesi esasına dayanır. Hıristiyanlann diğer ne¬ 
bevi cemaatlerden farkı, tüm Şeriatı terkedip yalnızca bu doktrine bağlanmalarıdır; 
bu onlan, tüm peygamberlerin şeriatında yasaklanmış olan domuz etinin helâl sa¬ 

yılması noktasına götürmüştür. Bu yüzdendir ki, İsa Aleyhisselâm gelip bizzat, 
Ben ne Allah m oğluyum, ne de Haça gerildim: hiç kimsenin günahına da kefaret 

olmadım dediğinde Hıristiyanların itikadı tamamen temelsiz kalacaktır. Aynı şe¬ 
kilde, bağManna domuz etim helal kılmadığı gibi, onlan şeriatten âzâde kılmadığını 
beyan ettiğinde Hıristiyanlığın diğer mümeyyiz vasıflan da ortadan kalkacaktır. 

(7) Başka bir deyişle şu mânâya gelir: “Ümmetler arası tüm farklılıklar ortadan 
kalkacak ve insanlık tek bir ümmet, Islâm Ümmeti haline gelecek; böyiece savaş so¬ 
na erecek, cizye kalkacak." Aynı şey aşağıdaki 5 ve 15. no.lu hadislerle de destek¬ 
lenmektedir. 
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lunmak dünya ve içindekilerden daha hayırlı görülecektir. (Buhari: 
Kitab-ül-Ehâdis'il-Enbiya, Bâbü Nüzûl’i İsa İbn Meryem'; Müslim: 
Bâbü Nüzüli İsa; Ebvâb el-Fiten, Bâbün fi Nüzûli İsa; Müsned-i Ahmed: 

Merviyyatü Ebi Hureyre) 
2) Hz. Ebu Hureyre’den gelen bir başka rivayet şöyledir: “Meryem 

oğlu Isa, nüzül etmedikçe kıyamet kopmayacaktır...” (Bu ifadeleri 
yukardaki hadiste rivayet edilen aynı temalar izlemektedir) (Buhari, 
Kitab-ül-Mezâlim, Bâbü Kesris-Salih; îbn Mâce, Kitab-ül-Fiten) 

3) Hz. Ehu Hureyre'nin rivayetine göre Rasûlullah şöyle buyurdu: 
“Meryem oğlu İsa aranıza nüzul ettiğinde ne durumda olacaksınız? 
O zaman imamınız da kendi içinizde olacak..." (8) 9 10 (Buhari: Kitabü Eha- 
dis-i Enbiyâ, Bâbü Nüzuli İsa, Müslim: Nüzülü İsâ; Müsned-i Ah¬ 
med) 

4) Hz. Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Rasûlullah şöyle buyur¬ 
muştun “Meryem oğlu İsa nüzül edecek, haçı parçalayacak; domu¬ 
zu öldürecek, onun için cemaatler namaz kılmak üzere bir araya ge¬ 

lecek ve halka öyle çok servet dağıtacak ki. halk artık doyup almaya¬ 
cak, haracı kaldıracak, Ravha191 mevkiinde konaklayacak ve bura¬ 
dan haccı yahut umreyi ya da her ikisini birden1101 (Ravi, Rasûlul¬ 
lah m hangisini dediği konusunda mütereddittir) ifa etmek üzere 

harekete geçecektir. (Müsned-i Ahmed: Merviyyâtü Ebu Hureyre, 
Müslim: Kitâb el-Hacc.) 

5) Hz. Ebu Hureyre; Rasûlullah'in (Deccâl’ın zuhuruyla ilgili ha¬ 
berleri zikrettikten sonra) şöyle dediğini rivayet etmektedir: 
Müslümanların onunla (Deccâl la) savaşmak üzere hazırlık yapıp, 
saf bağlayıp ikame'de bulunulduğu sırada nüzül edecek ve onlara 
namaz kıldıracaktır. Ve Allah'ın düşmanı (yani, Deccâl) onu görür 
görmez tuzun suda eridiği gibi erimeye başlayacaktır. Eğer İsa onu 
kendi haline bırakırsa, öyle eriyip ölecektir. Fakat Allah onu İsa'nın 
eliyle öldürecek ve Isa mızrağı üzerindeki kanım Müslümanlara gös¬ 
terecektir. (Mişkât: Kitab ül-Fiten; referans Müslim'edir.) 

6) Ebu Hureyre'nin rivayetine göre Rasûlullah şöyle buyurmuş¬ 
tun “Onunla (yani İsa Mesih ile) benim aramda peygamber yoktur ve 

o nüzül edecektir. Şu halde onu gördüğünüzde tanıyın. Orta boylu, 
açık tenlidir. İki parçalı san bir elbise giymiş olacaktır. Saçlan adeta 
üzerinden su damlıyor gibi olacaktır ama ıslak olmayacaktır. İslâm 

(8) Yani İsa Aleyhisselâm halka namazda imam olmayacak Müslümanların mev¬ 
cut imamı arasında namazım kılacak." 

(9) Medine den 35 mil uzakta bir mevki. 
(10) Şu unutulmamalıdır İd, zamanımızda “Mesih" addedilen şahıs, hayatı bo¬ 

yunca ne hac, ne umre ifasında bulunmuştu. 
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uğruna hasımlarla savaşacak, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve 
cizye' yi kaldıracaktır. Allah İslâm'ın dışındaki tüm ümmetlere son 
vererek ve Mesih, Deccâl'ı katledecek ve dünyada 40 yıl kalıp ölecek 

ve cenaze namazını Müslümanlar kılacaktır. (Ebu Dâvud: Kitâb el- 
Melâhim; Müsned-i Ahmad: Merviyyât-, Ebû Hureyre). 

7) Cabir bin Abdullah Rasûlullahtan şöyle işittiğini söylüyor: 
“Sonra Meryem oğlu İsa, nüzul edecek, Müslümanların imamı ken¬ 

disine: “Gel bizimle namazda imam ol" diyecek fakat O: “Hayır birbi¬ 
rinize imam siz kendiniz olursunuz".1 u) O, Allah ın bu ümmete bah¬ 
şettiği şerefi gözönüne alarak böyle diyecektir. (Müslim: Beyanu Nü- 

zuli Isa'ibni Meryem, Müsned-i Ahmed: Merviyyatü Cabir bin Abdul¬ 
lah). 

8) Câbir bin Abdullah (İbn Sayyâd ın hadisiyle ilgili olarak) şöyle 
rivayet ediyor: “Sonra, Ömer İbn el-Hattâb şunlan söyledi: “Ey Al¬ 
lah'ın Rasülü, izin ver onu öldüreyim." Rasûlullah cevapladı; “Eğer o 
(Deccâl ile) aynı şahıs ise, onu öldüremezsin. Çünkü o. Meryem oğlu 
tsa tarafından öldürülecektir. Eğer o, (yani Deccâl) değilse zimmîler- 
den birini öldürmeye hakkın yoktur.” (Mişkât: Kitab-ul-Fiten). 

9) Çâbir bin Abdullah, Rasûlullah'ın (Deccâl’dan söz ederken) 
şöyle dediğini rivayet ediyor “İşte tam o sıralarda Müslümanlar ara¬ 
sında Meıyem oğlu İsa Aleyhisselâm zuhur edecektir. Sonra insan¬ 
lar namaz için kalktıklarında kendisine sorularak “öne geç ey Al¬ 
lah'ın Ruhu: (ve bize namaz kıldır) Fakat O, “Hayır, sizin kendi önde¬ 
riniz geçip namazı kıldırmalıdır.” diyecektir. Sonra sabah namazım 
edâ ettikten sonra, Müslümanlar Deccâl ile savaşmaya çıkacaklar¬ 
dır. Buyurdu ki: “O yalancı, İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eri¬ 
yecektir. Sonra İsa ona doğru ilerleyecek ve onu katledecektir. Ve öy¬ 
le bir durum olacaktır ki, ağaçlar ve taşlar “Ey Allah ın Ruhu, arkam¬ 
da bir Yahudi gizleniyor " diye bağıracaklardır. Deccâl'a tâbi olanlar¬ 
dan hiçbiri kalmayacaktır ki Isa kendisini öldürmemiş olsun.” (Müs¬ 
ned-i Ahmed, Rivayâtu Câbir bin Abdullah) 

10) Hazret-i Nevvas bin Sam an Kitâbî, Deccâl haberiyle ilgili ola¬ 
rak) şunlan rivayet ediyor: "Deccâl şunlan yaparken Allah Meryem 
oğlu Mesih'i gönderecek ve o, Dimaşk'm (Şam) doğu kesimine beyaz 

minarenin yakınına san elbiseli ve iki meleğin kanatlanna yaslan¬ 
mış olarak inecektir. Başını eğdiğinde saçlarından su damlıyor gibi 
olacaktır, başını kaldırdığında da adeta inci misali damlalar aşağı 

dökülüyormuş hissini verecektir. Nefesindeki havanın ulaştığı yer¬ 
lerdeki ve görüş ufkunun içinde kalan bütün kâfirler ölecektir. Son- 

(11) Yani. “İmamınız sizin aranızdan olmalıdır." 
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ra Meryem'in oğlu, DeccâTm peşine düşecek ve onu Lud(12} kapısın- 
da altedip, öldürecektir.”(Müslim: Zikrüd'-Deccâl, Ebû Dâvud: Kitab 
el-Melâhim: Tirmizi: Ebvab el-Fiten; İbn Mâce: Kitab el-Fiten.) 

11) Abdullah bin Amr bin As, Rasûlullah m şöyle dediğini rivayet 
ediyor: “Deccâl, ümmetin içinde zuhur edecek ve kırk şu kadar ya¬ 
şayacak. (Kırk gün mü demişti, kırk ay mı, kırk yıl mı hatırlamıyo¬ 

rum.) Sonra Allah Meryem oğlu İsa’yı gönderecek. O, Urve bin 
Mesûd'a (Bir sahabi'dir.) çok benzeyecek. Deccâl'ı izleyip öldürecek. 
Sonra yedi yıl boyunca insanlar o durumda yaşayacak ki iki kişi ara¬ 
sında ne kötü niyet, ne de düşmanlık mevcud olacak.” (Müslim: Zik- 
rü'd-Deccâl) 

12) Huzayfa bin Esîd el-Gifarî anlatıyor: "Bir keresinde Rasûlul- 

lah meclisimize teşrif etti. Biz o esnada aramızda konuşmaktaydık. 
"Ne hakkında konuşuyorsunuz" diye sordu. “Kıyamet hakkında ko¬ 
nuşuyorduk” dediler. “On alamet belirmedikçe kıyamet kopmaz." 

dedi ve sonra on alameti saydı: (1) Duman, (2) Deccâl, (3) Dâbbet’ül- 
Arz, (4) Güneşin batıdan doğması, (5) Meryem oğlu İsa'nın nüzulu, 
(6) Ye'cüc ve Me'cüc, (7) Üç büyük yer kayması: Biri doğuda (8) İkin¬ 

cisi batı da, (9) Üçüncüsü Arap yanmadasmda, (10) Yemen de çıka¬ 
cak ve insanlığı mahşere kadar körükleyen bir yangın." (Müslim: Ki¬ 
tab el-Fiten, Ebu Dâvud: Kitab el-Melâhim.) 

13) Rasûlullah’m azadlısı Sevbân şöyle rivayet ediyor: Rasûlullah 
şöyle buyurdu: "Allah ümmetimden iki orduyu Cehennem azabın¬ 
dan korumuştur. Hindistan'ı fethedecek ordu ile Meryem oğlu 
İsa'yla birlikte olacak ordu." (Nesei: Kitab el-Cihad, Müsned-i Ahmed: 
Rivâyetu Sevbân). 

14) Mücemmi bin Cariye el-Ensari diyor ki: “Rasûlullahin şöyle 
dediğini işittim: “Meryem'in oğlu, Lud kapısında Deccâl'ı öldürecek" 
(Müsned-i Ahmed Tirmizi, Ebvab ül-Fiten) 

15) Ebu Umâme Bâhilî (Deccal'i uzun bir hâdis içinde zikreder¬ 

ken) rivayet ediyor: Müslümanların İmamının tam sabah namazı 
için öne çıkacağı sırada Meryem oğlu İsa aralarına girecek. İmam, o 

öne geçsin (namazı kıldırsın) diye adımını geri alacak, fakat İsa onun 
omuzlan arasına elini koyup şöyle diyecek: “Hayır, siz kıldırmaksı¬ 
nız. Çünkü cemaat size uymak için toplandı." Bunun üzerine İmam 

namazı kıldıracak. Selâm verildikten sonra İsa şöyle diyecek: “Kapıyı 
açın." Kapı açılacak, karşılarına 70.000 silâhlı Yahudiyle Deccâl çı¬ 
kacak. O, İsa'ya (a.s) bakar bakmaz tuzun suda eridiği gibi erimeye 
başlayacak ve kaçmaya başlayacaktır. İsa şöyle diyecek: “Sana öyle 

(12) Lud (Lydda) İsrail'in başkenti olan Tel-Aviv'in 13 mil güneydoğusuııda- 
dır ve ülkenin en önemli hava limanıdır. 
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bir nefes edeceğim ki, seni öldürecek.” Sonra onu Lud kapısının do¬ 
ğu yakasında altedecek ve Allah Yahudileri yenilgiye uğratacak... Ve 
yeryüzü tıpkı kabın suyla dolması gibi Müslümanlarla dolacak. Tüm 

dünya bir de aynı Kelime'yi zikredecek, ona uyacak ve Allah'tan baş¬ 
kasına ibadet edilmeyecektir. (İbn Mâce: Kitab el-Fiten) 

16) Osman bin Ebi el-As şöyle diyor: Rasûlullah'm şöyle dediğini 

işittim: “...ve Meryem oğlu Isa sabah namazı vaktinde inecek. 
Müslümanların imamı şöyle diyecek: “Ey Allah'ın Ruhu, namazı kıl¬ 
dır.” Şöyle cevaplayacak “Bu ümmetin ferdleri birbirine imam olur.” 
Sonra imam öne geçip namazı kıldıracak. Namazdan sonra İsa sila¬ 
hını alıp Deccâl'e doğru yola çıkacak. Deccâl Isa’yı görünce kurşun 
gibi eriyecek. Isa, silahıyla onu öldürecek ve Deccâl'ın ardmdakiler 
panik içinde kaçacak fakat gizlenecek yer, kaçacak delik bulamaya¬ 
caklar. Hatta ağaçlar seslenecek: “Ey mü min! İşte arkamda bir 
Yahudi var” (Müsned-i Ahmed, Taberâni, Hâkim). 

17) Semüra bin Cündüp (Uzun bir hadiste) rivayet etmiştir ki, 
Rasûlullah şöyle dedi: “Sonra o sabah Meryem oğlu Isa, Müslüman¬ 
larla bir olacak ve Allah, Deccâl ile ordusunu hezimete uğratacaktır. 

Ta ki duvarlar ve ağaç kökleri haykıracakür: “Ey mü min, bir kâfir 
arkamda saklanıyor, gel ve öldür onu." (Müsned-i Ahmed, Hâkim). 
18) İmran bin Hasın Rasûlullah'm şöye dediğini rivayet ediyor: “Üm¬ 
metimden daima Hak üzere sebat eden ve düşmanlan alteden bir 
grup olacak. Tâ ki Allah'ın hükmü gele ve Meryam oğlu Isa (a. s) nv>- 
züi ede...” (Müsned-i Ahmed) 

19) Hz Aişe (Deccâl haberi ile ilgili olarak) rivayet etmiştir: Sonra 
İsa inecek ve DeccâFi öldürecek. Bundan sonra Isa yeryüzünde adil 
bir imam ve hak tanır bir yönetici olarak kırk yıl kalacaktır. (Müs¬ 
ned-i Ahmed) 

20) Rasullah'ın azadlısı Sefine (Deccâl ile ilgili haberden söz eder¬ 
ken) rivayet ediyor: Sonra Isa (a.s) inecek ve Allah Afik tepesi13 ya- 

kınlannda Deccâl'i öldürecektir. (Müsned-i Ahmed) 
21) Hz. Huzeyfe bin Yemân (Deccâl'den bahsederken) diyor ki: 

“Sonra Müslümanlar namaz için kalktıklannda Meryem oğlu İsa 

tam önlerine inecek ve Müslümanlara kendisiyle Allah düşmanı ara¬ 
sından çekilmesini söyleyecek...Ve Allah, Müslümanları Deccâl'in 
safındakilere karşı musallat edecek ve Müslümanlarda onlara ağır 
kayıplar verdirecekler. Hattâ iş o noktaya varacak ki, ağaçlar ve taş- 

(13)Afîk (değişip Fik halini almıştır) Suriye-lsrail sının üzerindeki en uç Suriye 
kasabasıdır. Birkaç mi] batısı Ürdün nehrinin kaynağı olan Tiberya gölü (Galile De¬ 
nizi) bulunmaktadır. Dağlık bölgenin güney doğusuna doğru Ürdün nehrinin Tiber¬ 
ya Gölü nden doğduğu noktadan 2000 feet aşağ seviyede alçak bir geçit vardır. İşte 
bu dağ geçidi “Akabe Atik”, Afik Geçidi olarak isimlendirilir. 
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lar şöyle haykıracaklar: “Ey Abdullah! Ey Abdurrahman! Ey 
Müslüman! Burada bir Yahudi saklanıyor, öldür onu." Böylece Allah 
onlan helak edecek, Müslümanları da muzaffer... Onlar da haçı kı¬ 
racaklar, domuzu öldürecekler ve cizye'yi kaldıracaklar. (Müstedrek- 

i Hâkim. Bu hadisin kısa bir varyantında Müslim'de ve Hâliz tbn Ha- 
cer'in Feth ul-Bâri'sinde (Cilt. 6 sh. 450) sahih addedilmektedir. 

Bu 21 hadisin tamamı Rasûlullah'ın ashabından 14 üne dayan¬ 
dırılmış ve en muteber ve sahih hadis mecmualarında sahih isnad- 
larla zikredilmiştir. Gerçi bunlardan başka aynı mevzuyla ilgili bir¬ 
çok hadis vardır ama biz yalnızca râvi zinciri açısından sahih olan ve 
yaygınlık kazanmış bulunan bir bölümünü zikretmekle yetindik. 

Bu Hadisler Neyi İspatlamaktadır? 

Bu hadisleri okuyan herkes bizzat görecektir ki, onlar ne “Mev'ud- 

u Mesih" ne “Mesil-i Mesih" (Mesih-Benzeri) ve ne de “Burüz-ü Me¬ 
sih'e (Mesih'in yansıması) dair hiçbir imâda bulunmamaktadır. Ay¬ 
rıca ne de bu çağda birinin bir babanın tohumuyla bir ananın tarlası 

vasıtasıyla doğup Rasûlullah Muhammed'in (s.a) geleceğini önce¬ 
den haber verdiği Mesih olduğu iddiasında bulunacağına dair bir şey 
zikredilmektedir. Tüm bu hadisler açık ve seçik bir şekilde, 2000 yıl 
önce Bakire Meryem'den doğma İsa'nın (a.s) ölü mü olduğu yoksa 
alemin herhangi bir yerinde hâlâ yaşıyormu bulunduğunu tartış¬ 
manın gereği ve faydası yoktur. O ölmüş olsa bile Allah onu tekrar 
hayata getirmeye kaadirdir.'141 Kaldı ki, Allah bir kulunu alemin her¬ 
hangi bir yerinde binlerce yıl canlı tutup, dilediği zamanda dünyaya 
geri göndermeye de kadirdir. Her ne halse bir kimse eğer Hadis’e ina¬ 

nıyorsa şunu teslim etmek zorundadır ki, geleceği haber verilen kim¬ 
se Meryem Oğlu İsa'dır. Yok eğer Hadis’e inanmıyorsa binlerinin gele¬ 
ceğine de inanmaması gerekir. Çünkü bu “tekrar geliş” doktrini baş¬ 

ka şeye değil, Hadis'e dayanmaktadır. Fakat bu ne biçim iş, hadisler¬ 
de belirtilen özel tavsiflere gelince onlan terkediyorlar? Zira bu tav¬ 
siflere göre geleceği bildirilen şahıs Meıyem oğlu İsa'dır, manevi açı¬ 
dan Mesih'e benzeyen biri değil. 

Bu hadislerden aym sarahatle ortaya çıkan diğer harekata göre 
Hz. İsa'nın (a. s) gelişin yeni bir Peygamberin gelişi şartlanın haiz ol¬ 

mayacaktır. Çünkü o ne vahiy alacak, ne yeni bir mesaj getirecek, ne 

Allah tan talimat alacak, ne Muhammed'in (s.a) şeriat'mda bir deği- 

(14) Bunu kabul etmeyenler Bakara Suresi nin 259. ayetine bakmalıdır. Allah 
o âyette açıkça şunu bildirmektedir. “O. bir kulunu yüz yıl boyunca ölü tuttu da 
sonra hayata döndürdü." 
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şiklık yapacak, ne İslâm dininin dünyadaki sancağını yükseltecek, 
ne insanları kendi Peygamberliğine inanmaya çağıracak, ne de ken¬ 
disini izleyecek ayn bir ümmet oluşturacaktır.1151 O, özel bir görevle 
gönderilecektir. 

Bu görev, Deccâl'ın sebep olduğu fitneyi ortadan kaldırmaktır, iş¬ 
te bu amaçla indiğinde, onun Rasûlullah'ın haber verdiği zuhur ede¬ 

cek olan Meryem oğlu Isa olduğuna dair hiçbir Müslüman kuşku 

duymayacaktır. Hemen Müslümanların imamı arkasında namazını 
kılacak1161 ve Müslümanların imanıma tâbi olacaktır. Bu haber onun 
dünyaya daha önce olduğu gibi tekrar bir peygamber olarak gelece¬ 
ğini ve nebevi bir misyon göreceğine dair şüpheler serdedilmesini 
imkansız kılmaktadır. Açıktır ki, bir ümmet içinde Allah ın bir pey¬ 

gamberi mevcutsa bir başkası imam yahut lider olamaz. Dolayısıyla 
onun Müslümanların cemaatine bir fert olarak iştiraki, onun bir 
peygamber olarak gelmediğinin bizatihi ilanı olacakür. Bu esasa gö¬ 
re, onun gelişiyle peygamberlik mührünün dokunulmazlığının, şu 
veya bu şekilde ortadan kalkması diye bir mesele olmayacaktır. 

Bir benzetme yapmış olmayalım ama, onun (Isa'nın) gelişi sabık 
devlet başkanının iktidardaki devlet başkanı zamanında yaptığı bir 
ziyarettir ve onun yönetimi altında devlete bağlı hizmetler vermesi- 

(15) İslâm alimleri bunu ayrıntılarıyla açıklamışlardır. Allâme Taftazâni (772- 
792) Şerhu Akaid-i-Nesefi de şunlan yazıyor: “Sabit bir hakikattir ki, Muhammed 

(s.a) son peygamberdir.... Eğer Hadis(ler)de ondan sonra îsa Aleyhisselâm'ın gelece¬ 
ğinden bahsedilmektedir, denirse şöyle deriz: “Evet, böyle bir haber zikredilmiştir. 
Fakat o, Muhammed'in (s.a) bir izleyicisi olarak gelecektir. Zira Isa nın şeriati yürür¬ 
lükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla O, ne vahiy alacak, ne yeni talimatlar getirecektir. 
Tüm yapacağı, Rasûlullah ın bir temsilcisi olarak çalışmak olacaktır. (Mısır baskısı 
sh. 135) 

Aynı husus Allâme Alûsi tarafından Ruhu'l-Meâni’de zikredilmektedir: “Sonra. 
Isa Aleyhisselâm indiğinde daha önceki Peygamberliğini elinde bulunduracak, on¬ 

dan mahrum edilmeyecek fakat önceki şeriati izlemeyecek; zira eski şeriat o ve diğer 

tüm insanlar için yürürlükten kalkmıştır. O, bu şeriatı tüm ayrıntılarıyla izleme yü - 
kümlühlğünde alacak, dolayısıyla ne vahiy alacak, ne yeni bir talimatta bulunacak. 
Ancak Rasûlullah in bir temsilcisi ve ümmetinin yöneticilerinden bir yönetici olarak 
görev yapacak." (cilt. 11. sh: 32) 

İmam Razı bu noktaya daha da açıklık getirerek şöyle demektedir. “Peygamber¬ 
ler dönemi Rasûlullah Muhammed'in (s.a) gelişiyle kapanmıştı. Onun peygamber 
olarak gönderilmesiyle peygamberlik çağı sona erdi. Şu halde, ikinci gelişinden son¬ 
ra Isa Aleyhisselâm m Rasûlullah a tabi olmasında anlaşılmayacak bir taraf yok¬ 
tur." Tefsir-i Kebir, cilt: 3 sh. 343) 

(16) Her ne kadar 5 ve 21 rıolu hadislere göre Hz. îsa nüzül ettikden sonra namaz¬ 
da Müslümanlara imam olacağı bildiriliyor ise de nispeten daha sahih olan bir çok 
hadislere göre ise kendisinden imamlık yapması istenildiğinde o zamanın imamına; 
One çık ve kıldır diyecek. Bu, muhaddis ve müfessirlerin üzerinde icma ettikleri 

bir husustur. 



490 TEFHÎMU'L KUR’AN 33 / Ahzab Suresi 

dir. Sıradan bir zekâ seviyesine sahip kimse bile sabık devlet başka- 
nının mevcut yönetim zamanında gelip görev almasının anayasayı 

değiştirmeyeceğini anlayabilir. Böyle bir durumda anayasayı ancak 
iki şekilde değiştirilebilirdi: a). Sabık devlet başkanı, döndüğü za¬ 
man, devlet başkanlığı görevini yeniden üslenmesi, b) Birinin daha 
önce devletin başındayken bulunduğu pozisyonu öne sürerek bü¬ 
tün işlerin, kendisi, devletin başındayken başarıldığını iddia ederek 
hak talep etmesi. Bu iki durum eğer sözkonusu değilse sabık devlet 
haşkanımn gelişi, kendi başına, ülkenin anayasal pozisyonunda 
herhangi bir değişikliğe yol açmaz, işte aynı durum Isa Aleyhisselâ- 
mın gelişi için de mevcuttur. Onun gelişi, kendi başına. Nübüvvete 
son veren mührü yerinden kımıldatmayacaktır. Bununla birlikte 

gelişiyle peygamberlik görevini yeniden üslenmiş ve peygamberliğe 
özgü görev ve fiilleri icra etmeye başlamış veya bir kişi sabık bir pey¬ 
gamber olduğunu reddedip halihazırda peygamber olduğunu iddia 
etmiş olursa bu kesinlikle Allah'ın dünyaya peygamber gönderme 
konusundaki sünnetini ihlâl anlamına gelir. Rivayetler bu ihtimal¬ 
lerin her ikisini de dışarda bırakmaktadır. Bu hadisler bir yandan 
Rasûlullah'tan (s.a) sonra hiçbir peygamberin gelmeyeceğini ortaya 
koyarken diğer taraftan Meryem oğlu Isa'nın ikinci kez geleceği ko¬ 
nusunda haberler vermektedir. Bu, Isa'nın ikinci gelişinin peygam¬ 
berliğe özgü görevleri icra etmek amacıyla olmayacağını açıkça gös¬ 

termektedir. 
Aynı şekilde, Isa Aleyhisselâm'ın ikinci gelişi Müslümanlar karşı¬ 

sına bir iman küfür meselesi çıkarmayacaktır. Hatta bugün bile 
eğer bir şahıs onun sabık peygamber olduğunu inkar ederse mürted 
olur. Bizzat Rasûhıllah (s.a) onun peygamberliğine inanmış ve bü¬ 
tün ümmeti de daha başından onun bir mümini olmuştur. Aynı şey 
onun sonraki pozisyonu için de geçerli olacaktır. Müslümanlar onun 
yeni bir peygamber olduğuna inanmak zorunda olmayacak, Meıyem 

oğlu Isa'yı bugün yaptıkları gibi sabık bir peygamber olarak inana¬ 
caklardır. Peygamberliğin sonu inancına ne bugün, ne de sonra mu¬ 
halif olacaktır. 

Bu ve diğer birçok hadislerden ortaya çıkan son hakikat, fitnesini 
ortadan kaldırmak üzere Isa Aleyhisselâm'ın gönderileceği Deccâl'in 
Yahudiler arasından olacağı ve kendini “Mesih” olarak tanıtacağıdır 

. Bir kimsenin, Yahudi tarihini ve inançlarını incelemeksizin bunu 
anlaması çok zordur. Süleyman Aleyhisselâm'ın irtihalinden sonra 

peşpeşe felaketlere uğrayan ve nihayet Babil ile Asur imparatorluk¬ 
larının köleleri olarak arza dağılan Yahudilere peygamberleri, “Me- 
sih”in gelişi ile ilgili müjdeler vermeye başlamıştı. Mesih onlan içinde 
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bulundukları zilletten kurtarıp bir araya getirecekti. Bu haberleri 
hafızalarından silmeyen Yahudiler savaşıp ülkeler fethedecek bir 
kral hüviyetinde, tüm dünya Yahudilerini bir araya getirip Filistin'de 

toplayacak olan ve onlar için kudretli bir imparatorluk kuracak olan 
Mesih'in gelişini beklemeye başlamışlardı. Fakat Meryem oğlu Isa 
Aleyhisselâm, Allah tarafından beklentilerin aksine ordu sahibi ol¬ 
mayan bir Mesih olarak geldiğinde Yahudiler onu kabule ve Mesih 
olarak tanımaya yanaşmayıp kafalarına onu öldürmeyi takmışlar¬ 
dı. O gün bugündür dünya Yahudileri geleceği “vadedilen Mesih”i 
beklemektedir. Onların literatürü bu konudaki tasavvurlarla dolu¬ 
dur. Asırlardır Talmud'da ve haham edebiyatında tasvir edilen ümit 
ile beklemekte ve vaadedilen Mesih'in büyük bir askeri ve siyasi lider 

olacağı, Nil Nehriyle Fırat Nehri arasındaki bölgeyi kendileri için ayı¬ 
racağı ve Yahudileri dünyanın her yerinden toplayıp bu ülkede tek¬ 
rar bir araya getireceği umuduyla yaşamaktadırlar. (Yahudiler bu 

bölgeye kendilerinin mirasçı olduğunu kabul ederler) 
Şimdi, Ortadoğu'nun meselelerine bakan ve onlan Rasûlullah'ın 

(s.a) haberlerinin arka planında inceleyebilen kimse hemen farkede- 
cektir ki, vanlan bu merhale Rasûlullah tarafından haber verilen ve 
Yahudilerin “vadedilen Mesih”i adı altında zuhur edecek olan büyük 
Deccâl'in çıkışı için gerekli tüm şartlan haizdir. Müslümanlar Filis¬ 
tin'in büyük kesiminden sürülmüş ve burada bir Yahudi İsrail devle¬ 
ti kurulmuştur. Dünyanın her yerinden buraya Yahudiler getiril¬ 
miştir. A.B.D., Ingiltere ve Fransa bu devleti büyük bir askeri güce 
dönüştürmüştür. Yahudi sermayesi bilim adamı ve uzmanları, 
Yahudi başkentinin kütlevi yardımıyla bu gücü geliştiriyorlar ve bu 
güç bölgedeki Müslüman uluslar için büyük bir tehlike haline gel¬ 

miştir. İsrail'in liderleri “Arz-ı mev'üd’a sahip olmak istediklerini 
hiçbir zaman gizlememişlerdir. Uzun zamandan beri açıkça basıp 
neşrettikleri geleceğin Yahudi imparatorluğu haritası karşı sayfada 

verilmiştir. Bu haritanın gösterdiği gibi, Yahudiler Suriye-Lübnan 
ve Ürdün'ün tamamına, Türkiye'den İskenderun ile hemen hemen 
bütün Irak; Mısır dan Sina ve Delta bölgesi, Suudi Arabistan'dan ise 
Medine dahil Necd ve Yukan Hicaz'ı almak istemektedirler. Bununla 
insan, onların muhtemel bir dünya savaşının uyandıracağı karışık¬ 
lık ve kargaşadan faydalanarak bu bölgeleri istilâ etmeye çalışacak¬ 

larım açıkça anlayabiliyor. Herhalde tam bu sıralarda büyük Deccâl 
onların vadedilen Mesihi olarak zuhur edecektir. Rasûlullah onun 
zuhuruyla ilgili haberleri vermekle kalmamış, o günlerde müthiş sı¬ 
kıntılara maruz kalınacağını da bildirmiştir, öylesine sıkıntılı ki, bir 

gün bir yıl gibi gelecektir o zaman, işte bu sebebledir ki Rasûlullah 
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(s.a), Allah'a, Deccâl'ın büyük fitnesinden yalnızca kendini değil üm¬ 
metini de koruması için yakarmıştır. 

Bu Deccâl ile savaşması ve ona karşı koyması için Allah “Mesih'e 
benzer biri”ni (mesil-i Mesih) değil, iki bin )ol önce kabule yanaşma¬ 
dıkları ve çarmıha (güyâ) germek suretiyle hal'ettiklerini sandıklan 
hakiki Mesih'i gönderecektir. Hakiki Mesih'in ineceği yer ise Hindis¬ 
tan, Afrika yahut Amerika değil, Şam (Dimaşk) olacaktır. Çünkü 
Şam, açılacak fiili cephenin mahalli olacaktır. (Lütfen karşı sayfada¬ 
ki haritaya bakınız. Bu haritada Şam. İsrail sınırından ancak 50-60 
mil olduğunu görebilirsiniz. Daha önce zikredilen hadislerden anla¬ 
şıldığına göre Deccâl 70.000 kişilik bir Yahudi ordusuyla Suriye'ye 
girip Şam önlerine dayanacaktır. Tam bu kritik anda Meryem oğlu 

İsa sabahleyin Şam'ın doğu kesimine beyaz minarenin olduğu mev- 
kiye inecek ve namazdan sonra Deccâl'e karşı Müslümanlann başı¬ 
na geçecektir. Deccâl (21 no.lu hadis te geçen) Afık Geçidi ne çekile¬ 

cek ve İsa onu takip ederek altedecek ve Lud havaalanında öldüre¬ 
cektir. (bkz. 10, 14, 15 no.lu hadisler.) Bundan sonra Yahudiler da¬ 
ğılacak, Yahudi ümmetine son verilinceye kadar her bulundukları 

yerde öldürüleceklerdir, (bkz. 9, 15, 21 no.lu hadisler) Hıristiyanlık 
da İsa Aleyhisselâm'm hakikati beyanıyla sona erdirilecektir, (bkz. 
1, 2, 4, 6 no.lu hadisler) ve bu topluluklar tek bir İslâm ümmeti hali¬ 
ne geleceklerdir, (bkz. 6, 15, no.lu hadisler) 

Hadislerden hiçbir belirsizliğe yer vermeksizin ortaya çıkan haki¬ 
kat budur. Bu nazar ı itibara alındığında ülkemizde “vadedilen Me¬ 
sih” adıyla şuyû bulan söylentilerin bir aldatma ve sapıklıktan baş¬ 
ka bir şey olmadığı konusunda hiçbir şüphe ve tereddüde mahal kal¬ 
maz. 

Bu sapıklık ve sahtekârlığın en komik yanı, hadislerde dile gelen 
haberlerin öznesi olduğunu iddia eden şahsın, kendisinin Meıyem 
oğlu İsa olduğunu isbat etmek için şu açıklamalara gitmesidir: 

“O (yani Allah c.c) beni Bürâhin-i Ahmediyye'nin üçüncü kısmında 
Meryem diye isimlendirdi. Sonra Burâhin-i Ahmediyye'den belirtildi¬ 
ği üzere iki yıl için “Meryemlik” vasfıyla yetiştirildim... sonra... 

İsa'nın ruhu tıpkı Meryem'e yapıldğı gibi bana da üflendi ve mecüzî 
anlamda gebe kaldım, on ayı bulmadı ki, Burâhin-i Ahmediyye'nin 
Dördüncü kısmında geçen ilhamın hakikatiyle Meıyem olmaktan çı¬ 

kıp İsa oldum ve böylece Meryem'in oğlu İsa haline geldim.” (Keştî-i 
Nuh, sh. 87, 88, 89) 

Yani önce Meryem olmuş, sonra kendisi vasıtasıyla gebe kalmış, 
sonra da kendi kendisinden Meryem oğlu İsa olarak dünyaya gelmiş. 
Fakat geriye, giderilmesi gerekli bir müşkil kalıyordu. Hadislere göre 
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HARİTA-VI 
Hakiki Mesih’in nüzul edeceği (ineceği) yer 
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Meryem oğlu Isa, binlerce yıldır bilinen ve dünya haritasında adı 
hâlâ aynı şekilde gösterilen meşhur Şam a inecekti. Bu pürüz de 
başka bir komik açıklamayla bertaraf edildi: 

“Bilinsin ki Dimaşk (Şam) kelimesinin tefsiri sana Allah'tan gelen 
vahiyle şöyle açıklanmıştır: Dimaşk adı bu yörede bir kente verilmiş¬ 
tir ki, ahalisi Yezid'in karakteristik özelliklerini taşır ve pis Yezid in 
mezhebini izler... Bu Kadyân kenti, ahalisinin çoğunun Yezid'in ah¬ 
lâkına sahip olması yüzünden Şam ile bir benzerlik gösterir.” (Dip¬ 
not, İzale-i Evham, sh. 63'ten 73'e kadar.) 

Oysa hâlâ çözümlenmesi gerekli zorluklar vardı. Meryem oğlu Isa, 
hadislere göre, beyaz bir minarenin yanma inecekti. Bu da şöyle çö¬ 

züldü: Her ne kadar hadislere göre bu minarenin “Meryem oğlu 

İsa'nın nüzulünden öncede mevcut olması gerekiyorduysa da, bu 
“Mesih” geldikten sonra kendisi için bir minare inşa edecekti. 

Son ve en ciddî müşkil, hadislere göre Meryem oğlu İsa'nın Decc- 
âl'i Lud kapısında öldüreceği idi. Başlangıçta bu zorluğu gidermek 
için farklı şekilde açıklamalar yapıldı. Bazı kere Lud isminin Bey el- 
Makdis'in civarındaki bir köyün adı olduğu söylendi (lzâle-i Evhâm, 
Encümen-i Ahmediyye baskısı. Lahor, sh. 220) Sonra şöyle dendi: 
“Lud, akılsızca ağız dalaşı yapan insanlara verilen isimdir... 
Deccâl'in dalaşları had safhaya geldiğinde vadeedilen Mesih zuhur 

edecek ve akılsızca tartışmalara son verecek. (İzâle-i Evhâm, s. 730) 
Fakat bu da tatmin edici bulunmayınca Lud'tan Ludhiana kentinin 
kastedildiği ileri sürüldü. Kentin kapısında Deccâl'in öldürülmesi 
haberinden de, bütün fitne ve muhalefete rağmen ilk biat edilecek 
şahsın Mirza Sahib olduğu manâsı çıkarıldı. (el-Hüda, sh. 91) 

Bu mesnedsiz tevilleri gören herkes, iddianın apaçık bir sahtekar¬ 
lıktan başka bir şey olmadığı sonucuna varacaktır. 

AHZAB SURESİNİN SONU 
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34 
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SEBE SURESİ 

GİRİŞ 

Surenin Adı: Bu sure adını, içinde Sebe kelimesi geçen 15. ayetten 
alır. Bu da surede Sebe'den (yani Sabiî'lerden) bahsedildiğini belirt¬ 
mektedir. 

Nüzul Zamanı: Surenin kesin nüzul zamanım bildiren sahih riva¬ 
yetler yoktur. Fakat surenin üslubu Mekke döneminin ilk zamanla¬ 
rında veya ortalarında nazil olduğunu göstermektedir. Eğer Mekke 
döneminin ortalarını kabul edersek, henüz işkencelerin çok ağırlaş¬ 
madığı ve İslâmî hareketin sadece alay, küçümseme, söylenti ve de¬ 
dikodular yayma ve insanların düşüncelerini yanlış yönlendirme gi¬ 
bi araçlarla bastırılmaya çalışıldığı zamanlarda indirilmiş olması 
muhtemeldir. 

Konu ve Anafikir: Sure, kafirlerin Hz. Peygamber e (s.a) çoğunluk¬ 
la alay ederek ve küçümseyerek itirazlar yönelttikleri tevhid, ahiret 
ve Hz. Muhammed'in peygamberliği gibi konulan ele almaktadır. Bu 
itirazlara bazan, itirazın kendisine değinilerek, bazan da hiç değinil- 
meksizin cevap verilmekte ve konunun akışı cevaplanan itirazın ne 
olduğunu göstermektedir. Cevaplar genellikle talimat, öğüt verme 
ve delil getirme, tartışma şeklinde olmakta, fakat bazı yerlerde kafir¬ 
ler inatçılıklarının yol açacağı kötü akibet ile uyanlmaktadır. Bu hu¬ 
susta Sahillerin, Davud ve Süleyman Peygamberlerin kıssalan onla¬ 
ra şu dersi vermek için anlatılmaktadır: “Sizden önce bu iki grup in¬ 
san da yaşadı. Bir tarafta Allah'ın kendilerinden önce hiç kimseye 
nasip etmediği büyük güçler, şöhret ve zafer ihsan edilen Davud ve 
Süleyman Peygamberler var. Bu nimetlere rağmen onlar kibir ve gu¬ 
rura kapılmayıp Rabblerine şükreden kullar olarak yaşadılar. Diğer 
tarafta ise Allah ın kendilerine lütuflar ihsan ettiğinde kibre kapılan 
ve bu yüzden sadece efsanelerde ve destanlarda hatırlanacak şekil¬ 
de ortadan kaldırılıp helak edilen Sebe’ halkı var. Bunlan göz önün¬ 
de bulundurarak kendiniz için hangi hayatin daha hayırlı olduğuna 
karar verebilirsiniz. Tevhid e ve ahiret inancına ve Allah'a karşı şük- 
redici bir tavır takınmaya dayanan bir hayat mı, yoksa küfür, şirk ve 
ahireti inkara ve dünyaya tapmaya dayanan bir hayat mı? 
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Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla 

1 Hamd, göklerde ve yerde olanların tümü kendisine ait olan Al¬ 
lah’ındır;1 ahirette de hamd O’nundur.2 O, hüküm ve hikmet sahibidir, 
haber alandır.3 

2 Yerin içine gireni, ondan çıkanı; gökten ineni ve oraya çıkanı bilir. 
O, esirgeyendir, bağışlayandır.4 

3 Küfre sapanlar, dediler ki: "Kıyamet-saati bize gelmez."5 De ki: "Ha¬ 
yır, gaybı bilen Rabbime andolsun, o muhakkak size gelecektir.6 Gökler¬ 

de ve yerde zerre ağırlığınca hiç bir şey O’ndan uzak (saklı) kalmaz. Bun¬ 
dan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da, istisnasız, mutlaka apaçık 
bir kitapta (yazılı)dır."7 

AÇIKLAMA 

1. Arapça hamd kelimesi hem övgü hem de şükür için kullanılır ve 

burada her iki anlam da kasdedilmektedir. Allah bütün kainatın ve 
içindeki herşeyin yegane sahibi olduğuna göre, kainatta görülebilen 
her tür mükemmellik düzen, hikmet, güç ve güzellik için övgüye la¬ 

yık olan da yalnız Allah’tır. Bu nedenle dünyadaki herkes, burada el- 
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de ettiği her tür fayda ve zevk için yalnızca Allah'a şükretmelidir. 
Çünkü kimse Onun mülküne ortak olmadığma göre. Ondan başka 
hiç kimse övülmeye ve şükredilmeye layık değildir. 

2. Yani, “Nasıl ki bu dünyadaki her tür nimet sadece Allah tarafın¬ 
dan ihsan ediliyorsa, ahirette de kişinin elde edeceği her tür nimet 
Allah'ın hâzinelerinden ve O nun izni ile olacaktır. Bu nedenle ahi¬ 
rette de övülmeye ve şükredilmeye ancak ve yalnız Allah layıktır." 

3. Yani, “Allah'ın bütün işleri mükemmel bir hikmet ve ilme daya¬ 
nır. O, ne yaparsa doğru yapar. O, yaratıklarının herhangi birinin 
nerede, Qe durumda olduğundan, neye ihtiyaç duyduğundan, onun 
iyiliği için neler yapılması gerektiğinden, o zamana kadar neler yap¬ 
tığından ve bundan sonra neler yapacağından tamamen haberdar¬ 
dır. O, yarattığı alemden habersiz değildir. Bilakis kainattaki her 
varlığın durum ve halinden haberdardır.” 

4. Yani, “Eğer bir kimse {veya kimseler) O’na mülkünde isyan ettiği 
halde cezalandınlmıyorsa, o yeryüzü kanunsuz bir mülk ve Allah da 
hiçbir şeye karışmayan idareci olduğundan değil. Allah esirgeyen ve 
bağışlayan olduğu içindir. Allah kendisine isyan eden kişiyi günah 
işlediği anda cezalandırmaya, rızkını geri almaya, vücudunu helak 
etmeye, onu aniden öldürmeye kadir olduğu halde böyle yapmaz. 
Her şeye kadir olduğu halde isyankar kuluna kendisini ıslah etmesi 
için yeteri kadar zaman ve birçok fırsat vermesi ve o kötü amellerin¬ 
den vazgeçer geçmez onu affedip bağışlaması Allah'ın merhamet ve 
lütfunun bir gereğidir." 

5. Onlar bunu alay ederek ve küçümseyerek söylüyorlardı. Asıl 
kastettikleri şey şuydu: “Bu peygamber bize uzun süreden beri kıya¬ 
metin geleceği haberini veriyor, fakat biz onun peygamberliğini açık¬ 
tan reddettiğimiz halde hâlâ şu kıyamet gelmedi." 

6. Allah'ın adına yemin edilerek O nun için “Gaybı bilen” sıfatının 
kullanılması, kıyametin mutlaka geleceğine işaret eder. Fakat onun 
ne zaman vuku bulacağını, gaybı bilen Allah hariç, hiç kimse bile¬ 
mez. Bu konu Kur‘an-ı Kerim de, birçok yerlerde farklı şekillerde 
vurgulanmıştır. Ayrıntılar için bkz. A raf: 187, Taha: 15, Lokman: 
34, Ahzab: 63, Mülk: 25. 26. Nâziât: 42-44. 

7. Bu, 7. ayette zikredilen itirazlara karşı ahiretin mümkün oldu¬ 
ğunu gösteren delillerden biridir. Ahireti inkar edenlerin ölümden 
sonraki hayatı imkansız ve gayn-mantıki bulmalarının sebeplerin¬ 
den biri şuydu: “Bütün insanlar ölüp toprak olduktan ve parça par¬ 
ça dağıldıktan sonra, bütün bu parçalan bir araya toplayıp birleştir¬ 
mek ve tekrar aynı insan vücudunu meydana getirmek nasıl müm¬ 
kün olur? diyorlardı. Onlann bu şüphesi şu şekilde bertaraf edil¬ 
mektedir. “Her zerre Allah'ın kitabında kayıtlıdır ve Allah her zerre¬ 
nin nerede olduğunubilir. Bu nedenle O, tekrar yaratmak istediğin¬ 
de, her insanın bedeninin parçalanın bir araya getirme konusunda 
hiçbir güçlükle karşılaşmaz.” 
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4 (Çünkü O) İman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirecek. 

İşte mağfiret ve üstün nzık onlanndır. 
5 (Sözde) Aciz bırakmak için ayetlerimiz hakkında çaba harcamış 

olanlar, işte onlar; onlar için de (en) iğrenç olanından acıklı bir azab var¬ 

dır.8 
6 Kendilerine ilim verilenler ise, Rabbinden sana indirilenin hakkın 

ta kendisi olduğunu ve üstün, güçlü, övülmeye layık olan (Allah)m yo¬ 
lunda yöneltip,ilettiğini görmektedirler.9 

7 Küfre sapanlar dediler ki: "Siz darmadağın olup dağıldığınızda, 
gerçekten sizin yeni bir yaratılışta bulunacağınızı size haber veren bir 

adamı gösterelim mi size?" 
8 "Allah'a karşı yalan mı düzüp uyduruyor, yoksa kendisinde bir de¬ 

lilik mi var?"10 Hayır, ahirete inanmayanlar, azabta ve uzak bir sapıklık 
içindedirler.11 

AÇIKLAMA 

8. Yukarıda Ahiretin mümkün olduğunu gösteren bir delile deği¬ 

nilmiştir; bu ise onun zaruri ve gerekli olduğunu gösteren bir delil¬ 

dir: Suçluların cezalannı çekeceği, iyi işler yapanların da yapüklan 
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ile mükafatlandıracakları bir zaman olmalıdır. Akıl ve adalet iyile¬ 

rin mükafatlandırılıp, kötülerin cezalandırılmasını gerektirmekte¬ 
dir. Bu dünyada ise ne kötüler kötülüklerinin cezasını görmekte, ne 
de iyiler iyiliklerinin karşılığını alabilmekte, bilakis birçok olayda 
bunun tam tersi bir durumla karşılaşılmaktadır. O halde hem aklın 
hem adaletin bu isteğinin gelecekte herhangi bir zamanda mutlaka 
yerine getirilmesi gerektiğini kabul etmelisiniz. Mahşer ve ahiret işte 
bu ihtiyacı karşılayacaktır. Ahiretin var olması değil, varolmaması 
akla ve adalete aykırıdır. 

Bu hususta, bu ayetlerden başka bir konu daha açığa çıkmakta¬ 
dır. Bu ayetler imanın ve salih amelin sonucunun mağfiret ve sayısız 

nimetler olduğunu, Allah'ın dinini başarısız kılmak için düşmanca 
davrananların ise çok şiddetli bir azapla karşılaşacağını söylemek¬ 
tedir. Bu da samimiyetle iman eden kimselerin, amellerindeki zayıf¬ 
lık ve eksiklik nedeniyle güzel nzıklardan mahrum olsa da mağfiret¬ 

ten, bağışlanmaktan mahrum olmayacağını göstermektedir. Kafir 
olan, fakat gerçek dine karşı düşmanca bir tavır takınmayan kimse 
ise azaptan kurtulamayacak, fakat azabın şiddetlisine de uğrama¬ 
yacaktır. 

9. Yani, “Bu düşmanlar, ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar, se¬ 
nin getirdiğin gerçeğin yanlış olduğunu ispatlamaktan ibaret olan 

emellerine ulaşmayacaklardır. Çünkü onlar hile ve düzenleri ile an¬ 
cak cahil insanları kandırabilirler, kendilerinde ilim bulunanları 
saptı ramaz lar.” 

10. Kureyşin ileri gelenleri, Hz. Muhammed i (s.a) yalancı diye suç¬ 
lamanın çok zor olduğunu, çünkü bütün ülkede onun doğru sözlü 
bir insan olarak tanındığı ve hiç kimsenin şimdiye kadar onun ağ¬ 

zından bir yalan işitmemiş olduğunu biliyorlardı. Bu nedenle insan¬ 
ların önüne şöyle bir mesele koydular. “Bu adam öldükten sonra di¬ 
rilmek gibi imkansız bir şey söylediğine göre, ya bile bile yalan söylü¬ 
yor (Allah korusun), ya da deli” Fakat onu delilikle suçlamak, yalan¬ 

cılıkla suçlamak kadar saçmaydı, çünkü Hz. Peygamber (s.a) gibi 
akıllı ve sağduyulu insanın deli olduğunu ancak aptal bir insan ka¬ 

bul edebilirdi. İşte bu nedenle Allah onlann bu ithamlarına cevap 
vermeye bile gerek duymamış ve onlann öldükten sonraki hayatın 
mümkün olduğu konusundaki hayret ve meraklannı ifade etmekle 
yetinmiştir. 

11. Bu onlann ithamlanna verilen ilk cevaptır: “Ey akılsız kimse¬ 
ler, asıl deli olanlar sîzlersiniz. Çünkü size gerçeği bildiren kimseyi 
dinlemiyorsunuz ve umursamazca cehenneme götüren yolda ilerli¬ 
yorsunuz. Akılsızlığınızın doruk noktası ise, sizin kurtuluşunuz için 
çabalayan kimseyi delilikle itham etmeniz.” 
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9 Onlar, gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olanı görmüyorlar 
mı? Eğer biz dilersek, onlan yerin-dibine geçirir ya da gökten üzerlerine 

parçalar düşürürüz.12 Hiç şüphe yok, bunda 'gönülden (Allah’a) yöne¬ 
len' her kul için bir ayet vardır.13 

AÇIKLAMA 

12. Bu da onların ithamlarına verilen ikinci cevaptır. Bunun iyice 
kavranabilmesi için, kafir Kureyşlilerin ahireti inkar etmelerine ne¬ 
den olan belli başlı üç sebep göz önünde bulundurulmalıdır: 1) On¬ 
lar Allah önünde hesap verme gibi bir şeyi kabul etmek istemiyorlar¬ 
dı, çünkü buna inandıklarında yeryüzünde diledikleri gibi davran¬ 
ma ve hareket etme özgürlüğüne sahip olamayacaklardı. 2) Onlar kı¬ 
yametin kopmasının, kainatın bu günkü halinin tamamen harap ol¬ 

masının ve yeni bir düzenin kurulmasının imkânsız olduğunu dü¬ 
şünüyorlardı. 3) Yüzlerce, binlerce yıl önce ölmüş ve kemikleri bile 
çürümüş, paramparça olmuş bir insanın tekrar aynı ruh ve beden 
ile diriltilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Burada veri¬ 

len cevap, bu üç sorunu da kapsamakta ve sert bir uyanyı da içer¬ 
mektedir. Bu kısa cümlelerde anlatılmak istenen konu ayrıntısıyla 
şöyledir: 

1) Eğer göklere ve yere biz kez olsun açık gözlerle baksaydınız, 
onun oyun ve eğlence olmadığını ve tesadüfen meydana gelmediğini 

anlardınız. Kainattaki her varlık kendisinin her şeye kadir olan bir 
tek Allah tarafından bir hikmete mebni olarak yaratılmış olduğunu 
gösterir. Böyle ustaca tanzim edilmiş bir düzende bir kimsenin ken¬ 
disine akıl, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti ve yetki verildiği hal¬ 
de, başıboş ve sorumsuzca bir hayat* s örmesine izin verileceğini dü- 
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şünmesi saçmalıktır. 

2) Tabii düzeni araştırıcı gözlerle inceleyen herkes, öldükten son¬ 
ra dirilmenin zor bir olay olmadığının farkına varacaktır. Kıyamet, 
yerin ve göğün kendisine bağlı olduğu düzen bozulur bozulmaz he¬ 
men meydana gelebilir. Bu düzenin kendisi, bu dünyayı yaratan ve 
bugün idare eden varlığın başka bir dünyayı da yaratmaya kadir ol¬ 
duğuna şahitlik eder. Eğer yeni bir dünya yaratmak O nun için zor 
olsaydı, bugün bu yaşanan dünya varolmazdı. 

3) Bütün kâinatın yaratıcısı hakkında O nun ölüleri diriltemeye- 
ceği gibi bir fikre ve yargıya kapılmanız çok garip, ölen insanların 
vücutları elbette çürüyecek ve darmadağın olacaktır, fakat yine de 
bu kainatın sınırlan içinde kalacak ve onun sınırlan dışında bir yere 
gitmeyecektir. Sudan, karadan veya havadan nerede olursa olsun 
herşeyt bir araya toplamak bu yeryüzünü ve gökleri yaratan Allah 
için hiç de zor değildir. Bugün sizin vücudunuzu oluşturan parçalan 
o toplayıp bir araya getirdi ve onlan bu havadan, bu su ve topraktan 
oluşturdu. Bu unsurlan bir araya getirip birleştirmek bugün müm¬ 
kün olduğuna göre, gelecekte niçin mümkün olmasın? 

Bu üç delilin yanısıra bu bölüm gizli bir uyanyı da içermektedir: 
“Allah'ın mülkü sizi her taraftan kuşatmıştır. Nereye giderseniz gi¬ 
din, aynı kainat sizi çevreleyip kuşatmaya devam edecektir. Allah'a 
karşı smığacak bir yer bulamazsınız ve Allah size dilediği yerde, ye¬ 
rin altından veya gökten bir azap göndermeye kadirdir. Sizin şimdi 
huzur ve güven yurdu olarak kabul ettiğiniz yeryüzünün altında 
hangi güçlerin faaliyette olduğunu ve bu güçlerin ne zaman zelzele 
meydana getirip yeryüzünü sizin mezarınız kılacağını bilemezsiniz. 
Altında sanki kendi evinizin tavanıymış gibi huzur ve gönül rahatlığı 
içinde yürüdüğünüz gökyüzünden üzerinize ne zaman bir felaket - 
yıldırım, korkunç bir yağmur veya başka bir afet- ineceğini de bile¬ 
mezsiniz. Böyle bir durumda, Allah'tan korkmayışınız, ahiret konu¬ 
sunda düşünmekten gafil oluşunuz ve size iyiliğiniz için öğüt veren 
kimse hakkında ileri geri konuşmanız ve kibir içinde oluşunuz, ken¬ 
di felaketinizi üzerinize davet ettiğinizden başka bir anlama gel¬ 
mez." 

13. Yani, “önyargılı, inatçı ve dikbaşlı olmayan, bilakis samimiyet¬ 
le Allah'tan gelen hidayeti araştıran herkes, yerlere ve göklere baka¬ 
rak birçok ibret alabilir. Fakat gönlü Allah tan yüz çevirmiş olan bir 
kimse kainattaki herşeyi görür, ama onlarda Hakka işaret eden hiç¬ 
bir şey-ayet göremez.” 
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© jj^Sı 
10 Andolsun, biz Davud’a tarafımızdan bir fazl (üstünlük) verdik.14 

"Ey dağlar, onunla birlikte (Beni teşbih edip) yankıyla ses verin" (dedik) 
ve kuşlarla da (aynısını emrettik).13 Ve ona demiri yumuşattık. 

11 "Geniş zırhlar yap, (onlan) düzenli bir biçime sok;16 ve hepiniz sa- 
lih ameller yapın. Gerçekten ben, sizin yapmakta olduklarınızı göre¬ 
nim" (diye vahyettik). 

12 Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesa¬ 
fe) olan rüzgâra (boyun eğdirdik);17 erimiş bakır madenini ona sel gibi 

akıttık.18 Onun eli altında Rabbinin izniyle iş görmekte olan bir kısım 
cinler de vardı.19 Onlardan kim bizim emrimizden çıkıp-sapacak olsa, 
ona çılgın ateşin azabından taddınrdık. 

13 Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller,20 havuz büyüklüğünde ça¬ 
naklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar21 yaparlardı. "Ey Davud ailesi, 
şükrederek çalışın/*22 Kullarımdan şükretmekte olanlar azdır. 

AÇIKLAMA 

14. Bu. Allah ın Davud Peygamber e (a.s) verdiği sayısız nimetleri 
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hatırlatmadır. Davud (a. s) Beytüllahim'de yaşayan Yuda kabilesin¬ 
den sıradan bir gençti. Filistinlilere karşı açılan bir savaşta, İsrail'in 
en büyük düşmanı olan Calût'u öldürdü ve birdenbire lsrailoğullan 
arasında değeri yükseldi. Bu olayla birlikte önemi artmaya başladı, 
öyle ki Talut'un (seul) ölümünden sonra ilk önce Hebron'da (bugün¬ 
kü el-Halil) Yuda kralı seçildi, daha sonra da bütün İsrail kabileleri¬ 
nin kralı oldu. Kudüs'ü aldı ve orayı İsrail krallığının başşehri yaptı. 
Onun liderliğinde tarihte ilk defa sınırlan Akabe körfezinden Fırat 
nehrinin batı kıyılanna kadar uzanan Allah'a ibadet eden bir krallık 
kurulmuş oldu. Bu nimetlerin yanısıra Allah ona ilim, hikmet, ada¬ 
let, merhamet ihsan etmişti. (Ayrıntılar için bkz. Bakara Suresi an. 
273 ve îsra Suresi an. 7) 

15. Bu konuda lütfen bkz. Enbiya: 79 ve an. 71. 
16. Bu konuda bkz. Enbiya: 80 ve an. 72. 
17. Bu konuda bkz. Enbiya: 81 ve an. 74. 
18. İlk müfessirlerden bazıları bunun, Hz. Süleyman (a.s) için yer- 

yüzündeki su kaynağından su yerine erimiş bakır madeni aktığı an¬ 
lamına geldiğini söylemişlerdir. Fakat bu ayet, Hz. Süleyman (a. s) 
zamanında çeşitli yerlerde kullanılmak üzere büyük ölçeklerde ba¬ 
kır eritilip kalıplandığı anlamına da gelebilir. İşte burada bu büyük 
ölçeklere, onun için bakır madeninin sel gibi akıtılması şeklinde de¬ 
ğinilmiştir. (Ayrıntılı açıklaması için bkz. Enbiya Suresi an. 74- 
75.) 

19. Süleyman'a (as) boyun eğen cinlerin dağ kabilelerine mensup 
insanlar mı, yoksa görünmeyen varlıklar olarak bu adla tanınan ger¬ 
çek cinler mi olduğu konusu Enbiya ve Nemi surelerinde genişçe ele 
alınmıştır. (Lütfen bkz. Enbiya an. 75, Nemi an. 23, 45 ve 52). 

20. Metindeki temâsil kelimesi. Arapçada insan, hayvan, ağaç, çi¬ 
çek, nehir veya herhangi bir cansız varlık olsun tabii bir varlığın ben¬ 
zerinin taklit edilmesi anlamına gelen timsal kelimesinin çoğuludur. 
“Timsal, Allah tarafından yaratılan bir şeye benzemesi için yapılan 
bütün sûni şeylerin ismidir.” (Lisanü'l-Arab) “Timsal: canlı olsun, 
cansız olsun bir varlığa benzemesi için yapılan bütün resimlerdir.” 
(Tefsir, el-Keşşaf) Bunlara dayanarak Kur an daki bu ifadenin, Hz. 
Süleyman (a.s) için yapılan “heykellerim insan ve hayvan heykelleri 
veya resimleri anlamına gelmediğini söylebiliriz. Bunlar Hz. Süley¬ 
man'ın (a. s) binalarını ve eserlerini süslediği manzara resimleri, çi¬ 
çekli düzenlemeler veya başka tür dekorasyonlar da olabilir. 

Bu yanlış anlamaya Hz. Süleyman'ın (a.s) kendisi için peygam¬ 
berlerin ve meleklerin resmini yaptırdığını söyleyen bazı müfessirler 
sebep olmuştur. Bu müfessirler İsrail! haberlerden yararlanmışlar 
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ve daha önceki şeriatlara göre resim yapmanın haram olmadığı so¬ 
nucuna varmışlardır. Fakat bu Îsrailî haberleri zikredip rivayet et¬ 
tikleri halde. Hz. Süleyman’ın Musa'nın (as) şeriatına tabi olduğu ve 
onun şeriatında da aynen Muhammed'in (s. a) şeriatında olduğu gibi 
insan ve hayvan resim ve heykelleri yapmanın haram olduğu gerçe¬ 
ğini gözardı ediyorlar. Düşmanlıkları sebebiyle Israiloğullanndan 
bir grubun Hz. Süleyman'ı (a.s) putperestlik, çok tanrıcılık, b/iyü, si¬ 
hir ve zinayla itham ettiklerini de unutuyorlar. Bu nedenle Israili ri¬ 
vayetlerden hiçbirisine güvenilmemek ve bu büyük Peygamber hak¬ 
kında Allah'ın şeriatına aykın hiçbir haber kabul edilmemelidir. 
Herkes. Musa'dan (a. s) sonra tsrailoğullanndan gelen bütün pey¬ 
gamberlerin Hz. İsa'ya (a.s) dek Tevrat'a tabi olduklarını ve hiçbirisi¬ 
nin Tevrat'ın şeriatını değiştirecek yeni bir şeriat getirmediğini bilir. 
Tevrat tekrar tekrar insan ve hayvan resimleri ve heykeleri yapma¬ 
nın haram olduğunu söyler. 

“Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda 
yerde olamn, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapma¬ 
yacaksın” (Çıkış, 20:4) 

“Kendifıize putlar yapmayacaksınız ve kendiniz için oyma put ve 
dikili taş dikmeyeceksiniz ve önünde secde etmek için memleketiniz¬ 
de resimli taş kurmayacaksınız.” (Levililer. 26:1) 

“Fesada sapmayasınız, kendiniz için erkek yahut kadın suretin¬ 
de, yerde olan bir hayvan suretinde, göklerde uçan kanatlı bir kuş 
suretinde, toprakta sürünen bir şey suretinde, yer altındaki suda 
olan bir balık suretinde, herhangi bir şeklin suretinde oyma put yap¬ 
mayacaksınız.” fTesniye, 4:16-18). 

“Bir sanatkarın el işi, Rabbe mekruh oyma yahut dökme put ya¬ 
pan ve onu gizlice diken adam lanetli olsun.” (Tesniye, 27:15) 

Bu apaçık emirler karşısında Hz. Süleyman'ın (a.s) cinlerden ken¬ 
disi için meleklerin ve peygamberlerin resmini ve heykellerini yap¬ 
masını istediği nasıl kabul edilebilir? Yahudilerin Hz. Süleyman'ı 
(a.s) putperest kanlarına olan sevgisi nedeniyle putperest olmakla 
suçlayan rivayetlerine dayanılarak bu nasıl kabul edilebilir? (I Kral¬ 

lar, bap: 11) 
Fakat Müslüman müfessirler bu lsraili rivayetleri zikretmelerine 

rağmen Hz. Muhammed'in (s.a) şeriatında bunun haram kılındığını 
belirtmişlerdir. Bu nedenle hiç kimseye Hz. Süleyman'ı (a.s) taklit 
ederek resimler ve heykeller yapması helal olmaz. Fakat günümüzde 
batıyı taklit ederek fotoğrafı ve heykel yapmayı helal kılmak isteyen 
bazı kimseler Kuran ın bu ayetini delil olarak alırlar ve şöyle bir iddi¬ 
ada bulunurlar: “Allah'ın Peygamberi böyle yaptığına ve Allah da ki- 
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tabında Peygamberinin bu davranışını zikrettiğine, bunu kabul et¬ 
mediğine dair bir ifade de bulunmadığına göre, bu helal olmalı.” 

Batıyı taklit eden bu kimselerin iddiası iki sebep yüzünden yanlış¬ 
tır. Birincisi, Kur an da kullanılan Temâsil kelimesi sadece insan ve 

hayvan resmi anlamına gelmez, cansız nesnelerin resimleri için de 
kullanılır. Bu nedenle sadece bu kelimeye dayanılarak Kur an a göre 

insan ve hayvan resimleri yapmanın helal olduğu sonucuna varıla¬ 
maz. İkincisi, sahih senetlerle ve birçok kanaldan rivayet edilen ha¬ 
disler, Hz. Peygamberin (s.a) canlıların resimlerini yapmayı ve bıın- 
lan evde bulundurmayı yasakladığım göstermektedir. Bu hususta 
Hz. Peygamber den (s.a) rivayet edilen sahih hadisleri ve büyük sa¬ 
habelerin bu konudaki görüşlerini aşağıda sunuyoruz. 

1) Müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a), Hz. Ümmü Habibe ve Hz. Üm- 
mü Seleme'nin (r.a) Habeşistan'da iken içi resimlerle süslü bir kilise 
gördüklerini rivayet eder. Hz. Peygamberin (s.a) huzurunda bundan 

bahsettiklerinde, o şöyle buyurdu: “Onlar içlerinden ne zaman salih 
bir insan ölse, onun kabrini ibadetgah (mescit) edinirler ve içini re¬ 
simlerle süslerler. Kıyamet gününde bunlar Allah'ın katında insan¬ 

ların en zelili olacaklardır.” (Buhari: Kitabü s-Salat; Müslim: Kita- 
bü'l-Mesacid; Nesâî: Kitabü'l-Mesacid) 

2) Ebu Huzeyfe (r.a) Allah Rasulü'nüıj (s.a) resim yapanları lanet¬ 
lediğini rivayet etmiştir. (Buhari: Kitabü l-Büyü, Kitabut-Talak, Ki- 
tabü'l-Libas). 

3) Ebu Zür'a şöyle buyuruyor: “Bir keresinde Hz. Ebu Hureyre ile 
birlikte bir eve girdim ve bir ressamın tavana resimler yaptığını gör¬ 
düm. Bunun üzerine Hz. Ebu Hureyre dedi ki: “Nebi nin (s.a) şöyle 
buyurduğunu işittim: Allah buyuruyor ki: Benim yarattığıma ben¬ 

zer bir varlık yaratmaya çalışandan daha zalim kim olabilir? Eğer ya¬ 

pabilirlerse bir tohum, ya da bir karınca yaratsınlar.” (Buhari: Kita- 
bü'l-Libas: Müsned-i Ahmed. Müslim'deki rivayete göre bu ev Mer- 
van’ın evi idi.) 

4) Ebu Muhammed Huzelî, Hz. Ali den rivayet ediyor: Hz. Peygam¬ 
ber (s.a) bir cenaze namazında iken şöyle buyurdu: İçinizden kim 

Medine’ye gidip gördüğü her putu kıracak, her gördüğü kabri yerle 
bir edecek, her gördüğü resmi yırtıp atacak? İçlerinden bir adam bu¬ 
nu yapacağını söyledi. Gitti, fakat Medinelilerden korkarak bu işi 

yapmadan geri döndü. Daha sonra Hz. Ali (r.a) gitmek istedi, Nebi de 
(s.a) gitmesine izin verdi. Hz. Ali gitti, sonra geri döndü ve şöyle dedi: 
Her putu kırdım, her kabri yerle bir ettim ve her resmi yırtıp attım. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurdu: Şimdi bunlardan 
herhangi birini yapan, Muhammed'e (s.a) indirileni inkâr ediyor de- 
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mektir.” (Müsned-i Ahmed, Müslim: Kitabü'l-Cenaiz, Nesaı: Kita- 
bü’l-Cenaiz'de de aynı konuda bir hadis rivayet edilmektedir.) 

5) İbn Abbas şöyle rivayet ediyor: “... Resim yapan kişi cezalandı¬ 
rılacak ve ondan resme ruh vermesi istenecek, tabii ki o da bunu ya¬ 

pamayacaktır.” (Buhadi: Kitabü't-Ta'bir, Tirmizi: Ebvabü'l-Libas, 
Nesaî: Kitabü'z-Zînet. Müsned-i Ahmed) 

6) Said Ibnü'l-Hasan şöyle rivayet ediyor: “ibn Abbas m yanında 
oturuyordum, bir adam gelip ona: “Ey İbn Abbas, ben hayatımı eli¬ 
min emeği ile kazanıyorum ve mesleğim resim yapmak" dedi. İbn Ab¬ 
bas (r.a), “Ben sana Allah Rasulü'nden (s.a) duyduğumun aynısı 
söyleyeceğim. Ondan Allah'ın resim yapanlara azap edeceğini, bu 
kimseleri o resimlere ruh verinceye kadar bırakmayacağını, onarın 

da asla bunu başaramayacaklarını duydum" cevabını verdi. Bunun 
üzerine o adam çok etkilendi ve yüzü sapsan oldu. İbn Abbas (r.a) 
şöyle buyurdu: “Eğer resim yapacaksan, ağaç resmi veya cansız eş- 

yalann resmini yap." (Buhari: Kitabü'l-Büyü, Müslim: Kitabü'l-Li- 
bas, Nesaî: Kitabü'z-Zinet, Müsned-i Ahmed) 

7) Abdullah İbn Mes'ud (r.a) Hz. Peygamber in (s.a) şöyle buyur¬ 
duğunu rivayet ediyor: “Kıyamet gününde Allah tarafından en bü¬ 

yük azaba uğrayacak olanlar ressamlardır.” (Buhari: Kitabü'l-Libas, 
Müslim: Kitabü'l-Libas, Nesaî: Kitabü'z-Zinet, Müsned-i Ahmed.) 

8) Abdullah İbn Ömer (r.a) Hz. Peygamber in (s.a) şöyle buyurdu¬ 
ğunu rivayet ediyor: “Resim yapanlar kıyamet gününde cezalandın- 
lacaklar ve onlardan yaptıkları şeylere hayat vermeleri istenecektir.” 
(Buhari: Kitabü'l-Libas, Nesaî-Kitabü'z-Zinet, Müsned-i Ahmed.) 

9) Hz. Aişe (r.a), üzerinde resimler bulunan bir minder aldığını ri¬ 
vayet ediyor. Hz. Peygamber (s.a) kapının önünde durdu ve içeri gir¬ 
medi. “Bir suç işlediysem Allah'a tevbe ederim” dedim. Nebi (s.a): 
“Bu minder ne için?” diye sordu “Üzerinde oturup uzanman için" de¬ 
dim. “Bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilecek ve on¬ 
lardan yaptıkları resimlere hayat vermeleri istenecektir. Melekler 
(yani rahmet melekleri) içinde resim bulunan eve girmez” (Buhari: 
Kitabü'l-Libas, Müslim: Kitabü'l-Libas; Nesaî: Kitabü'z-Zinet, İbn 
Mace: Kitabü't-Ticaret, Muvatta: Kitabu 1-lstiran) 

10) Hz. Aişe (r.a) rivayet ediyor Bir keresinde Nebi (s.a) odama gel¬ 
di, üzerinde resimler bulunan bir perde asmıştım. Birdenbire yüzü¬ 

nün rengi değişti. Daha sonra perdeyi aldı, yırttı ve şöyle buyurdu: 
“Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya çalışanlar kıyamet gününde çok 
şiddetli bir azaba uğratılacaklardır." (Müslim: Kitabü'l-Libas, Buha¬ 
ri: Kitabu 1-Libas, Nesaî: Kitabü'z-Zinet) 

11) Hz. Aişe (r.a) rivayet ediyor: Nebi (s.a) bir seferden dönmüştü. 
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ben de kapının üzerinde kanatlı at resimleri bulunan bir perde as¬ 
mıştım. Nebi (s.a) onu indirmemi söyledi, ben de indirdim. (Müslim: 
Kitabü'l-Libas, Nesaî: Kitabü’z-Zinet) 

12) Cabir bin Abdullah (r.a) rivayet ediyor: Nebi (s.a) evde resim 
bulundurmayı ve bir kimsenin resim yapmasını yasakladı. CTirmizi: 
Ebvabü'l-Libas) 

13) lbn Abbas (r.a) Ebu Talha Ensari (r.a) dan rivayetle şöyle di¬ 
yor: Nebi (s.a) “İçinde köpek ve resim bulunan eve melekler (yani 
rahmet melekleri) girmez” buyurdu. (Buharı: KitahıVI-Libas) 

14) Abdullah bin Ömer (r.a) rivayet ediyor: Cebrail (a.s) Nebiye 
(s.a.) gelecekti, fakat zaman geçtiği halde gelmedi. Nebi (s.a) merak 
etti ve evden çıktığında onunla karşılaştı. Ona niçin gelmediğini sor¬ 
duğunda Cebrail (a.s) “Biz içinde resim veya köpek bulunan eve gir¬ 
meyiz" cevabmı verdi. (Buhari: Kitabü'l-Libas, Buhari, Müslim, Ebu 
Davud, Tirmizi, Nesaî, lbn Mace, İmam Malik ve İmam Ahmed, bir¬ 
çok sahabeden bu konuda birçok hadis rivayet etmişlerdir.) 

Bunlara karşın resim konusunda bazı istisnalar yapan hadisler 
de rivayet edilmiştir. Mesela Ebu Talha Ensari'den rivayet edilen bir 
hadise göre üzerinde resimli dokumalar bulunan perdeler asmak 
caizdir. (Buhari: Kitabü'l-Libas). Hz. Aişe (r.a) hadisine göre Hz. Aişe 
üzerinde resimler bulunan bir kumaşı yırtıp minder yaptığında Hz. 
Peygamber (s.a) bunu yasaklamamıştır. (Müslim: Kitabü’l-Libas) 
Salim bin Abdullah bin Ömer hadisine göre, teşhir edilmeyen, göze 
çarpacak şekilde asılmayan ve halı gibi yere serilerek kullanılan re¬ 
simli kumaşları kullanmak haram değildir. (Müsned-i Ahmed) Fa¬ 
kat bu hadislerden hiçbirisi yukarıda zikrettiğimiz hadislere muha- 
felet etmez. Bunlardan hiçbirisi resim yapmayı ve boyamayı helal 
kılmaz, sadece bir adamın üzerinde resimler bulunan kumaşı varsa, 
onu nasıl kullanması gerektiğini açıklığa kavuşturur. Bu konuda 
Ebu Talha Ensari hadisi kesinlikle kabul edilmez, çünkü Hz. Pey- 
gamber'in (s.a) üzerinde resimler bulunan bir kumaşı perde olarak 
kullanmayı sadece yasaklamakla kalmayıp parçaladığını bildiren 
birçok sahih hadise muhaliftir. Bundan başka bu konuda Hz. Ebu 
Talha Ensari'nin (r.a) kendi uygulaması da, Tirmizi ve Muvatta'da ri¬ 
vayet edildiğine göre, üzerinde resimler bulunan bir kumaşı değil 
perde olarak asmak, yer yaygısı olarak bile kullanmama şeklindey¬ 
di. Hz. Aişe ve Salim bin Abdullah'ın hadislerine gelince onlar da, 
eğer bir resim önem verilerek ve saygı gösterilerek yükseğe asılmaz 
ve önemsemeden yere yayılıp halı olarak kullanılırsa bunun caiz ol¬ 
duğunu bildirirler. Bütün bunlara rağmen bu hadisler nasıl olur da, 
boyama sanatını, resim ve heykel yapmayı insan medeniyetinin en 
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kıymetli başansı olarak değerlendiren ve bunu Müslümanlar ara¬ 

sında da yaygınlaştırmak isteyen bir kültüre meşruiyet kazandır¬ 
mak için kullanılabilir? 

Hz. Peygamber in (s.a) ümmetine resim konusunda bıraküğı sün¬ 
net, bu konuda büyük sahabelerin uygulama ve davranışlarında gö¬ 
rülebilir. İslam'da kabul edilen fıkıh ilkesi, Hz. Peygamberin (s.a) 
merhaleler katedip ön emirler ve istisnalardan sonra hayatının son 
döneminde emrettiklerinin güvenilir ve salih İslam kuralları olarak 
alınmasını gerektirir. Hz. Peygamber den (s.a) sonra büyük sahabe¬ 
lerin uygulaması ve belli davranış şekli üzerinde ısrar etmeleri de 

Peygamber'in (s.a) ümmetine o sünneti bıraktığının kuvvetli bir deli¬ 
lidir. Şimdi de bu salih ve muttaki kimselerin resim konusunda nasıl 
tavır aldıklarına bakalım: 

Hz. Ömer (r.a) Hıristiyanlara şöyle demiştir: “Biz sizin kiliselerini¬ 
ze içlerinde resim olduğu için girmeyiz." (Buhari: Kitabu s-Salat) 

lbn Abbas (r.a) bazen kilisede namaz kılardı, fakat içinde resim 
bulunmayan kiliselerde. (Buhari: Kitabu s-Salat.) 

Ebu Heyyâc el-Esedî, Hz. Ali'nin (r.a) kendisine şöyle dediğini ri¬ 
vayet ediyor: Nebi'pin (s.a) beni gönderdiği görevle ben de seni gön¬ 
dereyim mi? Kırılmadık hiçbir put. yerle bir edilmedik hiçbir kabir ve 
yırtıp atılmadık hiçbir resim bırakmayacaksın.” (Müslim: Kitabü'l- 
Cenaiz, Nesaî: Kitabü'l-Cenaiz.) 

Heneş el-Kınânî, Hz. Ali'nin (r.a) emniyet görevlisine şöyle dediği¬ 
ni rivayet ediyor: “Şimdi seni hangi görevle görevlendireceğimi bili¬ 
yor musun? Nebi nin (s.a) beni gönderdiği göreve, yani her gördüğün 
resmi yırtıp atman ve her kabri yerle bir etmen için gönderiyorum.” 
(Müsned-i Ahmed) 

İslâm'ın bu kuralı, fakihler tarafından kabul edilmiş ve İslam hu¬ 
kukunun maddelerinden biri sayılmıştır. Bu nedenle Allame Bed- 
rüddin Aynî, Tevhid'le ilgili olarak şöyle der: 

“Bizim büyüklerimiz (yani Hanefi fakihleri) ve diğer fakihler, canlı 
bir şeyin resmini yapmanın sadece haram olmakla kalmayıp, kesin¬ 
likle yasaklandığını, resmi yapan kişi onu hor görerek kullanacak 
veya başka bir amaçla kullanacak olsa bile hiç farketmeksizin bü¬ 
yük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Her ne tür olursa olsun res¬ 
mini yapmak ve boyamak haramdır, çünkü bu Allah'ın yarattığına 
benzer bir şeyler yaratma çabasıdır. Aynı şekilde kumaş üzerine ve¬ 
ya halıya, para üzerine, alet ya da duvar üzerine, neyin üzerine olur- 
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sa olsun resim yapmak her halükarda haramdır. Fakat ağaç vs. gibi 

şeylerin resmini yapmak haram değildir. Resmin gölgesi olsun veya 
olmasın (boyama resim olsun yahut heykel olsun-çev. notu) hiç far- 
ketmez. Bu. İmam Malik, Süfyan-ı Sevri, İmam Ebu Hanife ve diğer 
alimlerin görüşüdür. Kadı lyaz kız çocuklarının oyuncak bebekleri¬ 
nin bundan istisna olduğunu söyler, fakat imam Malik, onlan satın 
almayı bile caiz görmemiştir.” (Umdetu 1-Kari cilt XXII, s. 70). İmam 
Nevevi, Müslim şerhinde ayrıntılı bir şekilde aynı görüşü ele almıştır. 
(Bkz. Şerhü Nevevi, Mısır baskısı cilt XIV, ss. 81 ~82)Bu resim yapma 
konusundaki hükümler böyledir. Başkalarının yaptığı resimleri 
kullanma konusuna gelince, Allame lbn Hacer, İslam fakihlerinin 
görüşlerini şöyle zikreder: 

"Maliki fakihi lbn Arabi, hor görülerek kulamlsa da kullanılmasa 
da gölgesi olan suretlerin haram olduğu konusunda alimlerin icmaı 
olduğunu söyler. Sadece kız çocuklarının oyuncak bebekleri ondan 
müstesnadır. lbn Arabi gölgesi olmayan fakat (basılı halde, aynada¬ 

ki görüntünün aksine) sürekli olarak kalıcı olan suretlerin de hor gö¬ 
rülerek kullanılsa da kullanılmasa da haram olduğunu söyler. Fa¬ 

kat başı kesilirse, ya da organları veya parçalan birbirinden ayrılır¬ 
sa, kullanılabilir. lmamül-Harameyn, üzerinde resimler bulunan 
perde veya minderlerin kullanılabileceğini, fakat duvara veya tava¬ 
na asılan resimlerin haram olduğunu çünkü bunlarda saygı ve yü¬ 
celtme bulunduğunu, oysa perde ve minderde hor görmenin mevcut 
olduğunu ifade eden bir görüş zikretmiştir... lbn Ebi Şeybe, îkri- 
me'den rivayet ederek sahabeden hemen sonra gelen tabiin alimleri¬ 
nin, halıda veya minderde bulunan resimlerin onlann hor görüldü¬ 
ğü anlamına geldiği şeklinde bir görüşleri olduğunu ifade eder. On¬ 
lara göre yüceltilerek yüksek bir yere asılan resim haramdır, fakat 
yere serilip yayılan resimleri kullanmak caizdir, lbn Şirin, Salim bin 
Abdullah, lkrime bin Halid ve Said bin Cübeyr'den de aynı görüş ri¬ 
vayet edilmiştir.” (Fethü l-Bâri. cilt X. s. 300) 

Yukarıda zikredilen ayrıntılı açıklamalar, resmin haramlığının İs¬ 
lam'da şüpheli ve tartışmalı bir mesele olmadığını, bilakis yabancı 
kültürlerden etkilenen kimselerin kılı kırk yarma çabalan ile değişti¬ 
remeyecekleri bir şekilde Hz. Peygamber in (s.a) apaçık emirleri, sa¬ 
habenin uygulaması ve İslam fakihlerinin ortak görüşleri ile belir¬ 
lenmiş kesin bir İslam kuralı olduğunu göstermektedir. 

Bu hususta, hiçbir yanlış anlamaya meydan vermemek için bir 
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kaç mesele daha açıkça anlaşılmalıdır. 
Bazı kimseler boyama resim ile fotoğraf arasında bir ayrım yap¬ 

maya çalışırlar, oysa şeriat resmin (suret) kendisini yasaklar, sure¬ 
tin yapılış şeklini ve metodunu değil. Fotoğraf ile resim arasında hiç¬ 

bir fark yoktur, ikisi de surettir. İkisi arasındaki tek fark yapılışların¬ 
da kullanılan metoddur ve bu hususta şeriat emirleri ikisi arasında 

hiçbir aynıli yapmaz. 
Bazı kimseler İslam'da resmin, putperestliğe bir son vermek için 

yasaklandığı iddiasında bulunurlar. Bugün böyle bir tehlike olma¬ 
dığına göre bu yasak iptal edilmelidir. Fakat bu iddia kesinlikle yan¬ 

lıştır. Çünkü hadislerden hiçbirinde, resmin putperestlik ve şirk 
tehlikesinden sakınmak için haram kılındığına dair bir ifade yoktur. 
İkincisi, şirk ve puta tapıcılığın yer yüzünden silindiği iddiası da te¬ 
melsizdir. Bugün Hindistan (Hint-Pakistan) yarımadasında bile 
hâlâ puta tapanlar mevcuttur. Şirk, dünyanın çeşitli bölgelerinde 
farklı şekillerde uygulanmaktadır. Ehl-i Kitaptan Hıristiyanlar da 
İsa (a.s). Meryem (a.s) ve diğer azizlerin resim ve heykellerine tap¬ 
maktadırlar. Hatta Müsİdmanlardan büyük bir bölümü de Allah'tan 

başkasına kulluk etmekle meşguldürler. 
Bazı kimseler de sadece putperestlik özelliği taşıyan resimlerin 

yani ilah addedilen kimselerin resim ve heykellerinin yasak olduğu¬ 
nu söylerler. Diğer resim ve heykellere gelince, onlann haram olması 
için hiçbir sebep yoktur. Fakat bu iddiada bulunanlar, Şari’nin (Al¬ 
lah) emir ve talimatlarından hüküm çıkaracaktan yerde kendi ken¬ 
dilerine kanun ve şeriat ortaya koymaktadırlar. Onlar resmin yeryü¬ 
zünde sadece puta tapıcılık ve çok tanncılığa değil, daha birçok kö¬ 
tülük ve fitnelere sebep olduğunu ve bugün de olmaya devam ettiğini 
bilmiyorlar. Resim, krallann,diktatörlerin ve siyasi liderlerin büyük 
olduğu fikrinin halkın zihnine işlenmesine yarayan en önemli araç¬ 
lardan biridir. Resim müstehcenliğin yayılmasında da geniş olarak 
kullanılmıştır. Resimler, milletler arasına aynlık ve nefret tohumlan 
ekmek ve yığmlan çeşitli şekillerde saptırmak için de kullanılmakta¬ 
dır. O halde, Şari'nin (Allah), resmi, puta tapıcılığın kökünü kazımak 
için yasaklamış olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Şari, canlı varlık- 
lann resmini yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. Eğer biz kendi ken¬ 
dimize kanun ve şeriat koymuyor ve Şari'ye tabi oluyorsak, bundan 
kesinlikle kaçınmalıyız. Belirli bir emir için kendi kendimize belirli 
bir sebep ve temel tayin etmemiz, sonra da bu temele dayanarak bazı 
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resimleri helal, bazılarını da haram saymamız helal değildir. 

Bazı kimseler “zararsız” resimler diye bir grup resimden bahse¬ 
derler ve bunların hiçbir tehlikesinin olmadığını söylerler. Bu resim¬ 
ler şirke, müstehcenliğe, politik propagandaya ve başka kötülüklere 
sebep olmazlar, bu yüzden bu tür resimer yasak olmamalıdır. Bura¬ 
da insanlar jöne aynı hataya düşüyorlar: ilk önce belirli bir emir için 
bir sebep ve temel tayin ediyorlar, sonra da tayin edilen sebebin bu¬ 
lunmadığı şeyleri helal kabul ediyorlar. Bunun yanısıra bu kimseler, 
İslam Şeriatının, insanın ne zaman helal sınırlan içinde olduğuna, 
ne zaman onlan aştığına karar veremeyeceği belirsiz ve kaypak bir 
helal-haram sının çizmediğini, bilakis herkesin gün ışığı gibi görebi¬ 
leceği bir ayırma sımn çizdiğini bilmiyorlar. Resimle ilgili aynm çizgi¬ 
si kesinlikle apaçıktır: Canlı varlıklann resimleri haram, cansız var- 
lıklann ki helaldir. Bu aynm çizgisi hiçbir belirsizliğe yer vermemek¬ 
tedir. Allah'ın koyduğu emirlere uymak isteyen bir kimse neyin he¬ 
lal, neyin haram olduğunu açıkça görebilir. Fakat, eğer canlı varlık- 
lann resimlerinden bazılan helal, bazılan haram kabul edilirse, ne 
kadar geniş olursa olsun iki tür resmi konu alan hiçbir liste, haram 
ile helal arasındaki sımn açık ve kesin kılamayacak ve birçok resim 
helal sınırlan içinde mi yoksa değil mi bilinmeyen muallak bir ko¬ 
numda kalacaktır. Bu, İslam'ın şarap konusundaki kesinlikle on¬ 
dan sakınma emrine benzemektedir ve bu emir apaçık bir sınır belir¬ 
ler. Fakat eğer sarhoş edecek kadar şaraptan sakınılması gerektiği 
emredilmiş olsaydı, haramla helalin arasını ayırmak imkansız ola¬ 
cak ve hiç kimse ne kadar şarap içebileceğine ve nerde durması ge¬ 
rektiğine karar veremeyecekti. (Ayrıntılı açıklama için bkz. Resâil-ü- 
Mesâil.Cild 1, ss. 152-155) 

21. Bu, Hz. Süleyman’ın {a.s) misafirperverliğinin ve cömertliğinin 

bir göstergesidir. Kazanlar kadar büyük tencereler misafirlere ye¬ 
mek sunmak için, ağır ve sabit kazanlar da aynı anda binlerce kişiye 

yemek pişirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

22. "Şükür ile çalışın": Şükreden kullar gibi çalışın. Kendisine ni¬ 
met veren kimseye nimetini sadece sözle ifade eden ve bu nimetleri 
onun dileği dışında kullanan bir kimsenin sadece sözle şükretmesi- 
nin hiçbir anlamı yoktur. Asıl şükreden kimse, kendisine nimet ve¬ 
rene minnettarlığını ve şükrünü hem sözle ifade eder, hem de bu ni¬ 

metleri verenin dileği doğrultusunda kullanır. 



514 TEFHİMU'L KURAN 34 / Sebe’ Suresi 

14 Böylece onun (Sülcymamn) ölümüne karar verdiğimiz zaman, 

ölümünü, onlara asasını yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası haber 

veren olmadı. Artık o, yere yıkılıp-düşünce, açıkça ortaya çıktı ki;23 şayet 

cinler gaybı bilmiş olsalardı böylesine aşağılanıcı bir azab içinde kalıp- 

yaşamazlardı.24 

AÇIKLAMA 

23. Bu cümle başka bir anlama da gelebilir; “Cinlerin gerçek hal ve 
durumları açığa çıkü.” Birinci anlamı kabul ettiğimizde ayet şu ma¬ 
naya gelir: “Cinler, gayb hakkında bilgi sahibi oldukları iddialarının 
asılsız olduğunu anladılar.” İkinci anlama göre ise ayet şu manaya 
gelir: “Cinlerin gayb bilgisine sahip olduğunu sanan insanlar, bu¬ 

nun asılsız olduğunu idrak ettiler.” 
24. Bazı çağdaş müfessirler bu ayeti şöyle tefsir etmişlerdin Süley¬ 

man'ın (a.s) oğlu Rehabaan kendini lüks hayata verdiği, dalkavuklar 
tarafından çevrelendiği ve yetenekli olmadığı için babasının ölü¬ 
münden sonra omuzlarına yüklenen büyük sorumluluğu taşıyama- 
mışür. Onun tahta geçmesinden kısa bir süre sonra krallık çökmüş 
ve Hz. Süleyman'ın (a.s) büyük gücüyle kendisine boyun eğdirdiği sı¬ 
nırdaki kavimler (yani cinler) isyan etmişlerdir. Fakat bu tefsir 
Kuranın ifadesine hiç uymamaktadır. Kuranda kullanılan ifade ile 

canlandırılmak istenen manzara aşağı yukan şöyledir: Hz. Süley¬ 
man asasına dayanmış bir halde otururken ya da ayakta dururken 
ölüm ona geldi. Değneğe dayandığı için vücudu olduğu yerde kaldı 

ve cinler de onun yaşadığını sanarak eski görev ve hizmetlerine de¬ 
vam ettiler. Ağaç kurdu değneği kemirip çürütünce Hz. Süleyman'ın 
vücudu yere düştü; işte o zaman cinler onun öldüğünü anladılar. 
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Neden bu apaçık ve hiç şüpheye yer bırakmayan ifadeden, ağaç kur¬ 
dumun Hz. Süleyman'ın oğlunun ehil olmayışına, değneğin Hz. Sü¬ 
leyman'ın güç ve kudretine, vücudunun yere düşüşünün ise krallı¬ 
ğının yıkılışına delalet ettiğini savunan bir yorum çıkarılmaya çalışı¬ 
lıyor? Eğer Allah bunlan anlatmak istemiş olsaydı, Arap dilinde keli¬ 
me kıtlığı diye bir sorun yoktu. Kur an hiçbir yerde böyle bilmece gibi 
muammalı ifadeler kullanmamıştır. Bu ayetlerin ilk muhatabı olan 
Araplar acaba bu muammayı nasıl çözebilirlerdi? 

Bu tefsirin en garip ve saçma yanı ise cinlerin, Hz. Süleyman'a 
(a.s) bazı hizmetlerde bulunmak üzere boyun eğen civar kabile ve 
kavimler olduğunu söylemesidir. Sorun şudur: Bu kavimlerden 
hangisi gaybı bildiğini iddia etmiş ve müşrikler kimleri gaybı bilen 
olarak kabul etmişlerdir. Bu ayetin son sözlerini açık kafayla oku¬ 
yan herkes, cinlerin, ya kendi kendilerine gaybı bildiklerini iddia 
eden, ya da insanların gaybı bildiklerini sandığı bir grup varlık oldu¬ 
ğunu ve bu varlık grubunun gaybdan habersiz olduğu gerçeğinin, 
cinler Hz. Süleyman öldüğü halde onu hâlâ yaşıyor zannederek hiz¬ 
met ve görevlerine devam ettiklerinde ortaya çıktığını anlar. 

Kurandaki ifade, cinlerin civar kabileler olduğunu sanan bir 
kimsenin, bu yanlış düşüncesini hemen değiştirmesini sağlayacak 
kadar açıktır. Fakat materyalist dünya önünde gözle görülmeyen 
cinler diye bir varlık grubunun varlığını kabul etmekten utanan 
kimseler, Kuranın bu apaçık ifadesine rağmen hâlâ bu yanlış yo¬ 
rum üzerinde ısrar ederler. 

Kur an ın birçok yerinde Allah (c.c), Arabistan müşriklerinin cin¬ 
leri Allah'a ortak koştuklarını, onlan Allah'ın oğullan olarak kabul 
ettiklerini ve onlara sığmdıklannı söyler: 

“Onları yaratan olduğu halde cinleri Allah a ortak yaptılar.” 

(Enam: 100) “Onlar Allah ile cinler arasında soy-bağı kurdular.” 
(Saffat: 158) “insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı adamlara sı¬ 
ğınırlardı." (Cin: 6) 

Müşrikler, cinlerin görülmeyeni ve gaybı bildiklerine inanıyor ve 
gayb bilgisini elde etmek için onlara yöneliyorlardı. Allah bu olayı, 
bu inancı meydana çıkarmak ve Arapların, bu inançlar tamamen 
asılsız ve yanlış olduğu halde, geçerli hiçbir sebep olmaksızın batıl 
inançlara tabi olduklarının farkına varmaları amacıyla burada zik¬ 
retmiştir. (Ayrıntılı açıklama için bkz. aşağıda an. 63) 



516 TEFHÎMU’L KURAN 34 / SebeJ Suresi 

i/^î \J^L^£ısi\f\^p\T 

15 Andolsun, Sebe25 (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet vardır.26 

(Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi.27 (Onlara demiştik ki:) "Rabbi- 

nizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlamakta 

olan bir Rabb(iniz var)." 

16 Ancak onlar yüz çevirdiler,28 böylece biz de onlara Arirn selini gön¬ 

derdik.29 Ve onların iki bahçesini, buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az 

bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük.30 

17 Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onlan cezalandırdık. 

Biz (nimete) nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? 

AÇIKLAMA 

25. Burada konunun devamlılığının kavranabilmesi için 1 -9 ayet¬ 

lerde ele alınan ana fikir göz önünde bulundurulmalıdır. Orada Arap 

müşriklerinin ahireti saçma bulduklarına ve ahireti tebliğ eden elçi¬ 

nin ya deli, ya da apaçık bir yalancı olduğunu iddia ettiklerine işaret 

edilmiştir. Buna cevap olarak Allah yukanda an. 7, 8 ve 12 de açıkla¬ 

dığımız bazı deliller ortaya koymuştu. Daha sonra 10-21 ayetlerde, 

yeryüzünde yaşayan insan topluluklarının tarihinin de ceza ve he¬ 

sap kuralının varlığına şehadet ettiğini vurgulamak amacıyla Davud 
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ve Süleyman Peygamberlerin ve Sebe halkının kıssaları anlatılmış¬ 

tır. Eğer insanoğlu kendi tarihini dikkatle incelerse, bu dünyanın 

körü körüne İşleyen sahipsiz bir mülk olmadığım, bilakis şükreden 

kullânna bir türlü, nankör ve şükretmeyen kullarına ise başka bir 

türlü davranan, herşeyi işiten ve gören Allah tarafından idare edildi¬ 

ğini anlayacaktır. Eğer insan isterse, aynı tarihten böyle bir karakte¬ 

re sahip olan Allah'ın mülkünde iyilik ve kötülüğün aynı sonuca yol 

açmayacağım da çıkarabilir. Bu mülkün adaletinin kaçınılmaz gere¬ 
ği. iyiliğin tam anlamıyla mükafatlandınlacağı ve kötülüğün de tam 

anlamıyla cezalandırılacağı bir zamanın gelmesidir. 

26. Yani, “Sahip oldukları herşeyin kendilerinin eseri değil başka 

biri tarafından verilen bir hediye olduğuna, ibadet, şükür ve itaatle¬ 

rine bu nimetleri vermekte hiçbir katkısı olmayanlann değil, sadece 

kendilerine bu nimetleri ihsan eden Allah'ın layık olduğuna ve ser¬ 

vetlerinin ebedi olmayıp nasıl toplandıysa bir gün aynı şekilde yok 

olabileceğine dair birçok ibretler vardır." 

27. Bu, bütün ülkede sadece iki bahçe olduğu anlamına gelmez, 

bütün Sebe ülkesinin bir bahçe gibi olduğu anlamına gelir. İnsan 

nereye otursa sağında bir bahçe, solunda bir bahçe görebilirdi. 

28. Yani, “Onlar şükür ve itaat yerine nankörlük ve isyan yolunu 

seçtiler." 

29. Metindeki “ ifadesinde kullanıldığı gibi ‘arim’ kelimesi 

“baraj, set" anlamına gelen ve Güney Arapçasında kullanılan “ari- 

men" kelimesinden türemiştir. Yemen'de yapılan kazılarda ortaya 

çıkarılan harabelerde bu kelime sık sık bu anlamda kullanılmıştır. 

Mesela, Yemen'in Habeşi! hükümdarı Ebrehe'nin büyük Me'arib 

şeddinin tamirinden sonra yazdırdığı M.S 542 ve 543 tarihli bir kita¬ 

bede bu kelime tekrar tekrar baraj (set) anlamında kullanılmıştır. O 

halde Seyl el-arim bir set yıkıldığında meydana gelen sel felaketi an¬ 

lamına gelir. 

30. Yani “Setin (baraj) yıkılmasından sonra meydana gelen sel so¬ 

nucu bütün ülke harap oldu: Şebeklerin dağların arasına setler inşa 

ederek kazdıklan kanallar yıkıldı ve bütün sulama sistemi bozuldu. 

Bunun sonucu daha önceden bir bahçe gibi olan ülke yabani otlann 

yetiştiği bir cangıl haline geldi ve küçük bodur ağaçların kiraza ben¬ 

zer yemişi dışında yenebilecek hiçbir meyve kalmadı. 
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18 Kendileriyle, içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasın¬ 

da (biri diğerinden) görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme 

(imkânlarını) takdir ettik:31 "Oralarda geceleri ve güdüzleri güvenlik 

içinde gezip dolaşın" (dedik). 

19 Onlar ise: "Rabbimiz, seferlerimizin arasını aç32 (şehirlerimiz bir¬ 

birine çok yakındır) dediler ve kendi nefislerine zulmetmiş oldular. 

Böylece biz de onlan efsaneleric konu olan bir halk) kıldık ve onları dar¬ 

madağın edip dağıttık.33 Hiç şüphe yok burtda, çok sabreden ve çok şük¬ 

reden herkes için gerçekten ayetler vardır.34 

20 Andolsun, İblis, kendileri hakkında zannını doğrulamış oldu, 

böylelikle, iman etmekte olan bir grup dışında onlar, ona uymuş oldu¬ 

lar.35 
21 Oysa onun, kendilerine karşı hiç bir zorlayıcı-gücü yoktu; ancak 

biz ahirete iman edeni, ondan kuşku içinde olandan ayırdetmek için (ona 

bu imkânı verdik).36 Senin Rabbin, her şeyin üzerinde gözetici-koruyucu 

olandır.37 
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AÇIKLAMA 

31. “içinde bereketler yarattığımız memleketler": Genellikle 
Kur'an-ı Kerim de bu şekilde zikredilen Suriye ve Filistin beldeleri. 

(Bkz. mesela. A raf: 137, îsra: 1, Enbiya: 71. 81) 
“Görünen şehirler": Ülkenin içinde değil yükseğe kurulmuş olan 

şehirler. Bu, şehirler birbirinden uzak olmadığı, bir şehir bittiğinde 
diğerinin sınırlan başlayacak şekilde sıra sıra olduğu anlamına da 

gelebilir. 
“Uzaklıklar takdir etmiştir”: Yemen den Suriye sınırlanna dek bü¬ 

tün yolculuk yerleşik şehirler üzerinden yapılır ve konaklar arasın¬ 
daki uzaklıklar bilinir ve belirlidir. Yerleşik alanlarda yapılan yolcu¬ 
luklarla yerleşim bölgesi olmayan çölde yapılan yolculuğu birbirin¬ 
den ayıran fark işte budur. Bir yolcu çölde istediği sürece yolculuğu¬ 
na devam eder ve yorulduğunda konaklar. Bunun aksine yerleşik 
alanlarda şehirler arasındaki uzaklıklar iyi bilindiğinden, yolcu ön¬ 
ceden yolculuğuna nerde ara vereceğini, günün ortasında nerede 
dinleneceğini ve geceyi nerede geçireceğini planlayabilir. 

32. Onlar Allah'a böyle bu kesimlerde dua etmemiş olabilirler. Fa¬ 
kat Allah'ın nimetlerine şükretmeyip nankörlük eden herkes, aslın¬ 

da Allah a sanki kendisinin bu nimetlere layık olmadığım söylemek 
istemektedir. Aynı şekilde Allah’ın verdiği nimetleri suistimal eden 
bir topluluk aslında, Allah'a şöyle dua etmektedir: “Rabbimiz! Ni¬ 

metlerini bizden al, biz bunlara layık değiliz. 
Bunun yanısıra metinde kullanılan ifade. Şebeklerin nüfusları¬ 

nın fazlalağını kendileri için bir felekat kabul ettiklerini ve başka 
akılsız milletler gibi nüfuslarının azalmasını istediklerini de ima 

edebilir. 
33. Yani, “Sebeliler her yönden o kadar darmadağın oldular ki, ar¬ 

tık onlann bu dağınıklığı herkes tarafından bilinir oldu. Bugün bile 
Araplar bir topluluğun tamamen dağılışından bahsetmek isteseler 
Şebekleri örnek gösterirler. Allah nimetlerini onlardan geri aldığın¬ 
da, çeşitli Sebe kabileleri yurtlarından ayrılıp Arabistan'ın başka 
bölgelerine göç etmeye başladılar. Benü Gassân, Suriye ve Ürdün'e, 
Evs ve Hazreç, Yesrib'e, Huzaa da Cidde yakınlarındaki Tihane'ye 
yerleşti. Ezd kabilesi Ummana gitti, Beni Lahm, Cüzam ve Kinde ka¬ 
bileleri de başka yerlere göç etmek üzere yurtlarını terketmek zorun¬ 
da kaldılar. Böylece Sebeliler artık millet olmaktan çıktılar ve sadece 
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bir efsane oldular.” 
34. Burada “sabreden ve şükreden kimse” ile. Allah kendisine ni¬ 

met verdiğinde dengesini kaybetmeyen, Allah'ı unutmayan, Allah'ın 
verdiği nimetlere nankörlük etmeyen fert ve toplumlann başlarına 
gelen felaketlerden ibret alan kimseler kastedilmekdedir. 

35. Tarih, eski çağlarda Sebeliler arasında sadece bir tek Allah'a 
ibadet eden küçük bir topluluğun yaşadığım göstermektedir. Çağı¬ 
mızda yapılan arkeolojik kazılar sonucu Yemen'de bulunan kitabe¬ 
ler bu küçük unsurun varlığına işaret etmektedir. Yaklaşık olarak 
M.ö. 650 yıllarına ait kitabeler. Sebe krallığı içinde, sadece Zu-se- 
mevi veya Zû-semâvi'ye (yani Rabb es-Sema! Göklerin rabbi) ibadete 
hasredilmiş evler bulunduğunu söylemektedir. Bazı yerlerde bu 
ilahtan Meliken zu-semavi (Göklerin sahibi olan Melik) diye bahse¬ 
dilmektedir. Şebeklerin bu mirası Yemen'de yüzyıllarca yaşamaya 
devam etmiştir. M.S. 378 tarihli bir kitabede “İlah zu-semavi” (bu 
mabet, ilah zu-semavi ye aittir) ifadesi bulunmaktadır. M.S. 465 ta- 
rihk bir kitabede şöyle bir ifade yer alır: “Bi-nasr ve riza ilah-in bel se¬ 
min ve ardin (Göklerin ve yerin sahibi olan ilahın yardım ve rızasıy¬ 
la). M.S. 458 tarihli başka bir kitabede de Rahman kelimesi, bi-nza 
Rahmanen (Rahmanın yardımıyla) şeklinde kullanılmaktadır. 

36. Yani, “Ibks'in, kendileri Allah'a itaat etmek istedikleri halde in¬ 
sanları Allah'a isyan yolunu seçmeye zorlama gücü yoktur. Allah sa¬ 
dece ona, kendileri Allah a isyan yolunu seçmek isteyen kimseleri 
saptırma, kandırma ve aldatma yetkisi vermiştir. Ahirete inananlar, 
onunla ilgili şüphe duyanlardan aynisin diye İblise bu güçler veril¬ 
miştir. 

Başka bir deyişle, bu ilahi ifade, bu dünyada ahirete imandan 
başka hiçbir şeyin insanın doğru yola bağlılığını temin etmediğini 
gözler önüne sermektedir. Eğer bir insan öldükten sonra dirileceği¬ 
ne ve Allah huzurunda amellerinin hesabım vereceğine inanmazsa, 
tabii ki doğru yoldan sapacaktır. Çünkü o hiçbir zaman kendisinde, 
doğru yola bağlanmasını sağlayacak sorumluluk duygusunu geliş- 
tiremeyecektir. işte bu nedenle şeytanın insanı saptırmak için kul¬ 
landığı en önemli araç, onu ahiretten gafil yapmaktır. Bu şeytanî hi¬ 
leden kendisini kurtaran bir kimse, asla bu geçici dünyanın çıkarları 
için gerçek ve ebedi dünyanın nimetlerini feda etmez. Tam aksine 
şeytanın kandırmalarıyla temsilcileri olduklarını iddia ederek halk¬ 
tan itaat isterlerdi. Bu dünyada kim doğru yoldan sapmışsa, ya ahi- 
reti inkar ettiği için, yahutta ondan şüphe içinde olduğu için sapmış¬ 
tır. Kim de doğru yola tabii olmuşsa, doğru ve salih amelleri ahirete 
olan imanından kaynaklandığı için böyle davranmıştır. 
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37. Kur an daki Sebelilerin tarihiyle ilgili bahislerin tam manasıyla 
kavranabilmesi için, bu ülkenin tarihiyle ilgili başka kaynaklardan 
elde edilen bilgiler de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tarihte "Sebc", büyük kabileleri de içine alan büyük bir Güney 
Arabistan kavmiydi. imam Ahmet, Ibn Ebi Hatim, îbn Abdül-Berr ve 
Tirmizi, Hz. Peygamber den (s.a) Sebe nin soyundan aşağıdaki kabi¬ 
leler türeyen bir Arap olduğunu rivayet etmişlerdir: Kinde. Himyer, 
Ezr, Eş'ariyin, Mezhic, Enmar (iki kolu ile birlikte: Kes'am ve Becile) 
Amile, Cüzam. Lahm ve Gassan. 

Eski çağlardan beri bu Arap kavmi bütün dünyaca bilinirdi. M.Ö. 
2500 tarihli Ur kitabelerinde bu kavimden Sebum diye bahsedil¬ 

mektedir. Bundan başka Babil ve Asur yazıtlarında ve Kitab-ı Mu¬ 
kaddeste de Sebelilerin birçok kez adı geçmektedir, (bkz. Mezmurlar 
72-15, Yeremya 6:20, Hezekiel 27:22, 38:13, Eyub 6; 19). Yunan ve 
Roma tarihçileri ve coğrafya bilgini Theo-phrastus (M.Ö. 288) de, 

Isa'dan öncesinden itibaren, çağlar boyunca Hıristiyan tarihinin ya¬ 
raşıra bu kavimden de bahsetmektedirler. 

Bu kavmin yurdu bugün Yemen denilen Arabistan yarımadasının 

güneybaü köşesiydi. Yükselişi M.Ö. 1100 yıllannda başlamıştır. Da- 
vud ve Süleyman Peygamberler zamanında Sebeliler, zenginlikleriy¬ 
le dünyaca meşhur bir kavimdi. Başlangıçta güneşe tapıyorlardı. 

Daha sonra, kraliçelerinin Hz. Süleyman zamanında imana gelme¬ 
sinden (M.Ö. 965-926) sonra muhtemelen çoğu Müslüman oldu. Fa¬ 
kat zamanı tam tesbit edilemeyen daha sonraki bir dönemde tekrar 
Elmaka (ay tanrısı), Ester (Venüs), Zat Hamim, Zat Bed'an (güneş 
tanrısı) Hermeten veya Herimet gibi birçok tann ve tanrıçaya tapma¬ 
ya başladılar. Baş tannlan Elmekaydı. Krallar onun temsilcisi ola¬ 
rak memlekette hüküm sürüyorlardı. 

Yemen de yapılan kazılar sonucu her tarafta bu tanrılar için özel¬ 
likle de Elmaka için mabedler yapıldığını ve her önemli olayda bu 

tannlara kurbanlar sunulduğunu gösteren birçok yazıtlar ortaya çı¬ 
karılmıştır. 

Çağımızda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, bu kavmin tari¬ 
hine ışık tutan yaklaşık 3000 kadar kitabe bulunmuştur. Bunların 
yanısıra, Arap ravilerinin, Romalı ve Yunan tarihçilerinin verdikleri 
bilgiler de kullanılırsa, bu kavmin ayrıntılı bir tarihi hazırlanabilir. 

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki dönemlerin bu kavmin tarihinde 
önemli dönemler olduğunu söyleyebiliriz: 

1) Yedinci yüzyılın yansından önceki dönem: Bu dönemde Sebe 

krallan Mukarrib diye anılıyordu. Bu, kralların kendilerinin insan¬ 
larla tanrılar arasında bir bağ olduğunu iddia ettiklerini veya başka 
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bir deyişle rahip-krallar olduklarını ifade eder. Başkentleri, bugün 
Heribe denilen ve Me'arib'in bir günlük yol batısında kalıntıları bulu¬ 
nan Sirve idi. Büyük Me'arib barajının temelleri bu dönemde atıl¬ 
mıştı; daha sonraki dönemlerde gelen krallar bu barajı zaman za¬ 
man genişletmişlerdir. 

2) M.Ö. 650-M.Ö. 115: Bu dönemde Sebe kralları, dinsel yöneti¬ 
min yerini laik krallık yönetimine bıraktığım gösteren Melik adını al¬ 
dılar ve Mukarrib adını kullanmaz oldular. Sirve'yi bırakıp Me'arib'i 
başkent yaptılar ve onu her yönden geliştirdiler. Bu şehir denizden 
3900 fit yüksektedir ve Sananın yaklaşık 60 mil doğusundadır. Bu¬ 
gün bulunan harebeleri fule, bir zamanlar çok gelişmiş bir kavmin 
merkezi olduğuna şahitlik etmektedir. 

3) M.Ö. 115-M.S. 300: Bu dönemde Sebe krallığı, Sebe kavminin 
ileri gelen kabilelerinden biri olan Himyerilerin yönetimi altına girdi. 
Onlar Me'arib'i bırakıp, daha sonraları Zafar diye bilinen Reydan'ı 
başkent yaptılar. Bu şehrin kalıntıları bugünkü Yerim şehri yakınla¬ 
rındaki bir tepe üzerinde hâlâ mevcuttur. Bu tepeye yakın bir yerde, 
belki de bir zamanlar bütün dünyaca zafer ve büyüklüğü ile tanınan 
o büyük kavmin torunları olan Himyer adında küçük bir kabile ya¬ 
şamaktadır. Aynı dönemde krallığın bir bölümü için ilk defa Yeme- 
net ve Yemenat kelimeleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu kelime da¬ 
ha sonraları Yemen e dönüşmüş ve Asir'den Aden'e ve Babü'l-Men- 
deb'den Hadramevt'e kadar uzanan bütün toprakların adı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde Şebeklerin gerileyiş de 

başlamıştır. 
4) M.S. 300 den îslamın doğuşuna kadar olan dönem: Bu Şebek¬ 

lerin çöktüğü dönemdir. ]Bu dönemde Sebeliler, dış müdahalelere 
meydan bırakan iç savaşlara dalmışlardı. Bu, onların ticaret ve ta¬ 
rımlarının gerilemesi, hatta siyasâl özgürlüklerinin bile kaybedilme¬ 
si ile sonuçlandı. Himyeriler ve diğer kabileler arasındaki anlaşmaz¬ 
lıklardan yararlanan Habeşiler, Yemen'i işgal ettiler ve M.S. 340'tan 
M.S. 378'e kadar yönettiler. Daha sonra siyasal özgürlüklerini ka¬ 
zanmalarına rağmen büyük Me'arib barajında çatlaklar görülmeye 
başladı ve bu çatlaklar. 1. ayette değinilen “şefin yol açtığı büyük bir 
felaketle sonuçlandı. (450-451 miladi). Gerçi bundan sonra Ebrehe 
dönemine dek baraj tamir edildi, fakat ne dağılan insan toplulukları¬ 
nı geri getirebildi, ne de bozulan tanm ve sulama sistemi eski haline 
döndürülebildi. M.S. 523 te Yemenin Yahudi kralı Zu-Nuvas Nec- 
ran Hıristiyanlannı katletti. Kur'an-ı Kerim de bu olaya Ashab-ı Uh- 
dud diye değinilmektedir. (Büruc:4) Bunun intikamını almak için 
Habeşistan'daki Hıristiyan krallığı Yemen'i işgal etti ve bütün top¬ 
raklan ele geçirdi. Daha sonra Yemen in Habeşli yöneticisi Ebrehe, 
Kabe'nin merkezi durumuna bir son vermek ve bütün batı Arabis¬ 
tan'ı Bizans-Habeş etkisi altına almak için, Hz. Muhammed'in (s.a) 
doğumundan bir kaç gün önce, M.S. 570 veya 571 de Mekke üzerine 
yürüdü. Habeşistan ordusu. Kur an da Ashabü'l Fil adı altında anla- 
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tıldığı şekliyle tamamen helak oldu. En sonunda M.S. 575'de Yemen, 
Iran'lılann eline geçti. Yemen meliki Bazan, İslâmî kabul edince on¬ 
ların yönetimi de M.S. 628 de sona erdi. 

Sebe halkı zenginliğini iki şeye borçluydu: Tanm ve ticaret. Tanm- 
lannı, daha önceden Babil hariç hiçbir yerde bilinmeyen bir sulama 
sistemi ile geliştirmişlerdi. Ülkelerinde doğal akarsular yoktu, yağ¬ 
murlu mevsimlerde tepecikler arasına inşa ettikleri setler sayesinde 
küçük gölcüklerde su toplanır ve ülkenin her tarafında yapılan bu 
gölcüklerden tarlalarına şu taşımak için kanallar inşa ederlerdi. Bu, 
Kur an da da değinildiği gibi bütün ülkeyi verimli bir bahçe haline 
getirmişti. En büyük sıı deposu, Mearib yakınındaki Cebel Belek’in 
girişine inşa edilen baraj sayeşinde biriken göldü. Fakat Allah ni¬ 
metlerini onlardan geri alınca, en büyük baraj M.S. beşinci yüzyılın 
ortalarında yıkıldı ve meydana gelen sel birbiri arkasına ülkedeki 
bütün barajları yıktı. Bu da bütün sulama sisteminin bir daha tamir 
edilemeyecek şekilde bozulmasıyla sonuçlandı. 

Allah, Sebelilere ticaretle ilgili olarak da yararlanabilecekleri çok 
avantajlı bir coğrafi mekan ihsan etmişti. Bin yıldan fazla Doğu ile 
Batı arasındaki ticaret araçlarını tekellerinde tuttular. Bir taraftan 
limanlarına Çin'den ipek, Endonezya ve Malabar’dan baharatlar, 
Hindistan’dan dokuma ve kılıçlar. Güney Afrika'dan zenci köleler, 
maymunlar, devekuşu tüyleri, fildişi geliyor, diğer taraftan bu mal¬ 
lan daha sonra Roma ve Yunanistan’a nakledilmek üzere Mısırlı ve 
Suriyeli tacirlere satıyorlardı. Bunun yanısıra Sebeliler, Mısır, Suri¬ 
ye, Roma ve Yunanistan’da büyük revaç bulan buhur, artbar, mür ve 
daha başka parfümler üretiyorlardı. 

Bu uluslararası ticaret için iki önemli yol vardı: Kara yolu ve deniz 
yolu. Deniz ticareti bin yıldan fazla Şebeklerin kontrolünde kaldı, 
çünkü Kızıldeniz in esrarengiz muson rüzgarlannı, dalgalarını, ka- 
yalıklannı, emin limanlarını sadece onlar biliyorlardı ve başka hiçbir 
kavim bu tehlikeli sularda denizcilik yapmayı göze alamıyordu. Bu 
deniz yolu ile Sebeliler ticaret mallarını Ürdün ve Mısır limanlarına 
götürüyorlardı. Aden ve Hadramevt'ten gelen kara yollan Me'arib'de 
birleşiyor, oradan da Mekke, Cidde, Yesrib, El’ula, Tebuk ve Eyle'den 
Petra’ya giden bir yola uzanıyor, bu yol kuzey ucunda Mısır ve Suri¬ 
ye'ye olmak üzere ikiye aynlıyordu. Bu karayolu boyunca Kuran’da 
zikredildiği gibi Yemen den Suriye sınırlanna kadar uzanan ve tica¬ 
ret kervanlannın gece gündüz uğradığı birçok Sebe kolonisi kurul¬ 
muştur. Bu kolonilerin (yerleşim bölgesi) işaretlerine bugün hâlâ 
Sebe ve Himyeri kitabelerinin bulunduğu bu yol üzerinde rastlan- 
maktadır. 

Hz. İsa’dan sonraki birinci yüzyıldan sonra Şebeklerin ticareti kö¬ 
tüye gitmeye başladı. Ortadoğu’da Yunan, daha sonra da Roma kral¬ 
lıkları kurulduktan sonra halk Arap tacirlerinin kurdukları tekel ne¬ 
deniyle oryantal mallar için çok yüksek fiyatlar talep etmelerinden 
şikayetçi olmaya ve yöneticileri onların deniz ticaretindeki tekek kır- 
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maya teşvik etmeye başladılar, bunun üzerine başlangıçta Mısır’ın 
Yunanlı yöneticisi II. Batlamyus (M.ö. 285-246) yaklaşık olarak yedi 
yüzyıl önce Firavun Sesostris tarafından kazılan Nil-Kızıldeniz ka¬ 
nalını tekrar açtı. Bunun sonucu olarak ilk Mısır donanması ilk defa 
bu kanaldan Kızıldeniz'e girdi, fakat Sebelilere karşı fazla başan ka¬ 
zanamadı. Mısır, Romalıların eline geçince, Romalılar, Kızıldeniz'e 
daha güçlü bir ticaret filosu gönderdiler ve bu filoyu arkadan başka 
bir donanma ile de desteklediler. Sebeliler bu güce karşı koyamadı¬ 
lar. Romalılar her limanda kendi ticaret kolonilerini kurdular, gemi¬ 
ler için erzak depoladılar ve mümkün olan her yere askeri kuvvetleri¬ 
ni de yerleştirdiler. En sonunda Aden, Romalıların askeri yönetimi 
altına girdi. Bu hususta Roma ve Habeşistan krallıkları Sebelilere 
karşı gizli ve ortak planlar kurdular ve en sonunda bu kavmi siyasal 
özgürlüğünden de mahrum bıraktılar. 

Deniz ticareti yolundaki denetimlerini yitiren Sebelilere sadece 
karayolu ticareti kaldı, fakat bir çok faktör birleşerek yavaş yavaş bu 
ticareti de ellerinden çıkarmalarına sebep oldu. İlk önce Nebatiler, 
Petradan El-Ula'ya kadar bütün Hicaz ve Ürdün kolonilerini Şebek¬ 
lerin elinden aldı. Daha sonra M.S. 106 da Romalılar, Nebati krallığı¬ 
na bir son vererek Hicaz'a dek bütün Suriye ve Ürdün yerleşim böl¬ 
gelerini ele geçirdi. Bundan sonra Habeşistan ve Roma, iç karışıklık¬ 
lardan yararlanarak Şebeklerin ticaretini tamamen mahvetmeye ça¬ 
lıştılar. İşte bu nedenle Habeşistan, en sonunda bütün bölgeyi ele 
geçirinceye dek defalarca Yemen e saldırmıştır. 

Böylece Allah'ın gazabı, bu kavmin zafer ve zenginliğin doruğun¬ 
dan bir daha yükselmeye muktedir olamayacakları hiçliğe inmeleri¬ 
ne neden olmuştur. Bir zamanlar Yunanlılar ve Romalılar bu kavmin 
efsanevi zenginliğini duyup kıskanırlardı. Strabe şöyle diyor: ‘'Sebe¬ 
liler altın ve gümüş kaplar kullanıyorlardı, evlerinin tavanları, du¬ 
yarlan ve kapılan bile fildişi, alün, gümüş ve değerli taşlarla süslüy¬ 
dü." Pliny şöyle der: “Romanın ve İran'ın bütün zenginlikleri Şebek¬ 
lerin ellerine akıyor. Onlar bugün dünyanın en zengin halkı ve ve- 
rimk topraklan, bahçeler, bitkiler ve hayvanlarla dolu.” Artemidorus 
ise şöyle der: “Bu insanlar lüks içinde yüzüyorlar. Yakacak olarak 
tarçın ağacı, sandal ağacı ve başka güzel kokulu ağaçlar yakıyorlar." 
Aynı şekilde Yunan tarihçileri de Şebeklerin sahip olduğu sahiller¬ 
den geçerken gemilerin içinden bile bu toprakların güzel kokusunu 
duyan yolculardan bahsederler. Tarihte ilk defa Şebekler bir gökde¬ 
len inşa etmişlerdir. San'a'da bir tepenin üzerine inşa edilen ve 
Gumdan kalesi denilen bu gökdelenin Arap tarihçilerine göre yirmi 
katı vardı ve her kat 36 fit yüksekliğe sahipti. Şebekler Allah kendile¬ 
rine nimetlerini bol bol ihsan ettiği sürece böyle bolluk ve eğlence 
içinde yaşadılar. En sonunda nankörlükte bütün sınırları aştıkla¬ 
rında, herşeye gücü yeten Allah, yüzünü onlardan çevirdi. Onlar da 
sanki daha önceden hiç varolmamış gibi helak oldular. 
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22 De ki:38 "Allah’ın dışında (tann diye) öne sürdüklerinizi çağırın:35 
Onların göklerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile (hiç bir şeye) güçleri 
yetmez; onların bu ikisinde hiç bir ortaklığı olmadığı gibi, O'nun bunlar¬ 
dan hiç bir destekçi olanı da yoktur. 

23 O'nun katında, kendisine izin verdiği kimsenin dışında şefaati ya¬ 
rar sağlamaz.40 En sonunda kalplerinden korku giderilince (birbirleri¬ 
ne:) "Rabbiniz ne buyurdu?" derler, "Hak olanı" derler. O, çok yüce olan¬ 
dır, çok büyük olandır.41 

24 De ki: "Sizi göklerden ve yerden rızıklandıfan kim?" De ki:42 "Al- 
lah, gerçekten ya biz, ya da siz her halde bir hidayet üzerindeyiz veya 
apaçık bir sapıklıkta."43 

25 De ki: "Siz, bizim işlemiş bulunduğumuz suçtan sorulacak değilsi¬ 
niz ve biz de sizin yapmakta olduklarınızdan sorulacak değiliz."44 

26 De ki: "Rabbimiz (kıyamet günü) bizi bir arada toplayacak, sonra 
da hak ile aramızı ayıracaktır. O, (gerçek hükmünü vererek hak ile batı¬ 
lın arasın) açandır, (her şeyi hakkıyla) bilendir."45 
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AÇIKLAMA 

38. Buraya kadar geçen bölümlerde müşriklerin ahiretle ilgili yan¬ 
lış fikirlerine değinilmişti. Buradan itibaren konu artık şirkin redde¬ 
dilmesidir. 

39. Yani, “Davud ve Süleyman Peygamberlerin ve Sebe kavminin 
kıssalarında gördüğümüz gibi fertlerin, milletlerin ve kralların iyi ve¬ 
ya kötü kaderini Allah tayin eder. Şimdi siz eğer dilerseniz, kendi 
yaptığınız ilahların, bir kimsenin iyi kaderini kötüye, kötü kaderini 
de iyiye çevirip çeviremeyeceğini denemek için onlara yalvarın.” 

40. Yani, “Değil bir şeye sahip olmak veya sahiplikte Allah'a ortak 
olmak, yahut herhangi bir şekilde Allah'a yardımcı olmak, bütün ka¬ 
inatta kendi kendisine Allah'ın huzurunda şefaat edebilecek bir tek 
kimse bile yoktur. Siz Allah katında bazı sevgili kullar olduğu veya 
Allah'ı şefaatlerini kabule zorlayabilecek bazı güçlü şahsiyetlerin va¬ 
rolduğu gibi yanlış fikirlere sahipsiniz. Oysa gerçek şu ki, orada Al¬ 
lah'ın izni olmaksızın hiç kimse bir tek söz söyleyemez. Sadece Al¬ 
lah'ın izin verdiği kimse için Allah huzurunda şefaat edebilecektir. 
İslam'da ve putperestlikte şefaat arasındaki fark için bkz. Yunus: 3- 
10, Hud: 76-105, Taha: 109, Enbiya: 28. Hacc:76) (Yunus an: 5-23, 
Hud an: 84-16, Nahl an: 64-79, Taha an: 86, Enbiya an: 27, El-Hacc 
an: 125) 

41. Burada, kıyamet gününde bi rşefaatçinin bir başkası için şefa¬ 
at etme izni arayışının bir tablosu çizilmektedir: (İzin başvurusunda 
bulunduktan sonra hem şefaatçi hem de hakkında şefaat edilecek 
olan kimse sabırsızlık ve korku içinde cevabı beklerler. En sonunda 
cevap geldiğinde ve hakkında şefaat edilecek kimse şefaatçinin yü¬ 
zünde bir tatmin ifadesi gördüğünde biraz rahatlar ve şefaatçiye “ne 
cevap alındı?” diye sorar. Şefaatçi de “Hak olan cevap: izin verildi.” 
der.) Burada vurgulanmak istenen şudur: “Ey akılsız insanlar! İşte 
Allah'ın mahkemesi böyle korkulu olacak! Nasıl olur da bir başkası¬ 
nın kendi gücüyle sizi bağışlayacağını veya cesaretle kalkıp da Al¬ 
lah'a: “Bunlar benim gözde adamlarım, bu yüzden bunlar bağışlan¬ 
mak, diyebileceğini düşünüp böyle bir fikre kapılabilirsiniz. 

42. Burada soru ile cevap arasında ince ve anlamlı bir boşluk var¬ 
dır. Sorunun muhatabı, sadece Allah'ın yokluğuna inanmamakla 
kalmayıp, nzkı verenin Allah olduğunu bilen ve buna inanan müş¬ 
riklerdi. Fakat buna rağmen onlar içinde Allah'a başkalarını ortak 
koşuyorlardı. Şimdi onlara: “Size gökten ve yerden kim nzık veri¬ 
yor?” diye sorulduğunda müşrikler köşeye sıkıştırılmış oluyorlardı. 
Eğer Allah'ın yanısıra başka birisini de ansalar, kendilerinin ve halk¬ 
larının inançlarına aykırı Mr ifadede bulunmuş olacaklardı. Eğer 
inatçılık edip böyle bir şey söyleseler kavimlerinin kendilerini redde¬ 
deceğinden korkuyorlardı. Eğer rızkı verenin sadece Allah olduğunu 
kabul etseler, o zaman da hemen şu soruyla karşı karşıya gelecek¬ 
lerdi: “O halde neden ve ne için başkalarını ilah ediniyorsunuz?” Rız¬ 
kı veren Allah olduğuna göre, başka ilahlara niçin itaat ve ibadet 
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Milsin? Böylece müşriklerin kafası karışıyor ve şaşkınlığa düşüyor¬ 
lardı. Ne sadece Allah'ın nzık veren olduğunu söyleyebiliyor, ne de 
başka bir ilahın nzık verdiğini iddia edebiliyorlardı. Soruyu soran 
onlann cevap vermediğini görünce kendi sorusunu kendi cevaplıyor 
ve; “Allah” diyor. 

43. Bu cümle, tebliğdeki hikmetin önemli bir noktasına işaret et¬ 
mektedir. Yukanda zikredilen soru ve cevabın mantıklı sonucu Al¬ 
lah'a itaat ve ibadet eden kimsenin doğru, O nun yanisıra başkaları - 
na tapanların ise yanlış yolda olduğudur. Bu nedenle verilen sonuç: 
“O halde biz doğru yoldayız, siz sapıklık içindesiniz” olmalıydı. Fakat 
gerçek ve doğru olmasına rağmen böyle açık ve dosdoğru bir karşılık 
tebliğ yönünden uygun ve akıllıca olmazdı. Çünkü biı kimseye lıitap 
edildiğinde ve açıkça kendisinin sapıklık içinde olduğu söylenir, ko¬ 
nuşan da doğru yolçia olduğunu iddia ederse, bu kimse daha da 
inatçı olacak ve gerçeği kabule hiç yanaşmayacaktır. Allah'ın Rasulü 
sadece apaçık gerçeği söylemek için gönderilmediği, bunun yanisıra 
ona yanlış yolda olanları mümkün olduğunca çeşitli planlarla ıslah 
etme görevi de emanet edildiği için, soru ve cevaptan sonra Allah 
peygamberinden açıkça onların yanlış yolcfa ve sadece kendisinin 
doğru yolda olduğunun söylenmesini istememiştir. Bunun yerine 
şöyle buyurulmuştun “Onlara de ki: Bizim sadece nzık veren bir tek 
Allah'ı mabud kabul ettiğimiz, sizinse nzık vermeyen başka ilahlar 
edindiğiniz meydana çıktı. Şimdi bu durumda her ikimizin de doğru 
yolda olması mümkün değildir. Sadece birimiz doğru yolda olabili¬ 
riz, diğerimiz ise sapıklık içindedir. Mantıki olarak hangimizin doğru 
yolda hangimizin yanlış yolda olduğunun ispatlandığına siz hükme¬ 
din.” 

44. Yukandaki soru dinleyicilerin zaten çok ciddi olarak düşün¬ 
melerini sağlamıştı. Bu cümle onlann daha da ciddi düşünmelerini 
sağlamak için eklenmiştir: “Doğru yol ve sapıklık sorununu düşü¬ 
nüp karar vermek bizim bireysel faydamız içindir. Çünkü eğer biz 
yanlış yoldaysak, hatamızın sonuçlarını kendimiz çekeceğiz, siz 
bundan sorumlu tutulmayacaksınız. Bu nedenle bir inancı benim¬ 
semeden önce yanlış yolda olmadığımızdan emin olmak için çok cid¬ 
di düşünmeliyiz. Siz de aynı şekilde bizim için değil kendiniz için iyi¬ 
ce düşünmelisiniz ve hayat sermayenizi yanlış bir inanca yatırmadı¬ 
ğınızdan emin olmalısınız. Çünkü bu hususta bir hata işlediğinizde 
bize değil, sadece kendinize zarar verirsiniz." 

45. Bu dinleyicinin dikkatinin çekildiği son ve en güçlü motiftir. 
Vurgulamak istediği şudur: “Mesele sadece bizimle sizin aranızda 
hak ve batıl farkı olduğu değil, fakat siz ve biz hepimizin hakkı bilen 
ve hepimizin durumundan haberdar olan Rabbimizin huzuruna çı- 
kacağımızdır. Orada, O nun huzurunda sadece hangimizin doğru 
yolda olduğuna hüküm verilmekle kalınmayacak, bizim size hakkı 
açıklamak için ne kadar çaba sarfettiğimiz, sizinse, bize nasıl karşı 
çıktığınız ve hakka olan düşmanlığınız nedeniyle bize nasıl karşı 
koyduğunuz da meydana çıkacak.” 
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27 De ki: "O'na (kulluk etmede) eklemekte olduğunuz ortakları bana 
gösterin.46 Asla (onlar ona gerçek ortak olamazlar); hayır. O, güçlü ve üs¬ 
tün olan, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır." 

28 Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyancı-korku- 

tucu olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.47 
29 Onlar: "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu va’d (ettiğiniz azab) ne 

zamanmış?" derler.48 

30 De ki: "Sizin için belirlenmiş bir gün vardır ki, siz ondan ne bir an 
ertelenebilirsiniz, ne de (bir an) öne alınabilirsiniz."49 

AÇIKLAMA 

46. Yani, “Bu ilahlara dayanarak büyük bir riske aülmadan önce, 
içlerinden hangisinin Allah ın mahkemesinde sizin destekçiniz ola¬ 
rak ayağa kalkmaya ve sizi O nun azabından kurtarmaya muktedir 
olduğunu bana söyleyin." 

47. Yani, “Sen sadece bu şehrin veya bu beldenin, yahut da bu ça¬ 
ğın insanlarına peygamber olarak gönderilmedin, bilakis her çağda 

yaşayacak olan bütün insanlar için gönderildin. Fakat senin çağ¬ 

daşların senin değerini anlamıyorlar ve aralarında ne kadar yüce bir 

insanın peygamber olarak seçildiğinin ve Allah tarafından kendileri¬ 
ne ne kadar büyük bir nimet ihsan edildiğinin farkında değiller.” 

Hz. Muhammed'in (s.a) sadece kendi kavmi ve kendi çağının in¬ 
sanları için değil, kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için pey¬ 
gamber olarak gönderildiği gerçeğine Kur an ın birçok yerinde deği- 
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nilmiştir. Mesela: 
“Bu Kur an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye 

vahyolunuyor." (En am: 19) 

“Ey Peygamber de ki: Ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gön¬ 
derdiği bir elçiyim.” (Araf: 158) 

“Ey Peygamber, Biz seni bütün insanlara ancak rahmet olarak 
gönderdik." (Enbiya: 107) 

“Ne mübarektir, Furkan'ı alemler için uyarıcı korkutucu olsun di¬ 
ye kuluna parça parça indiren." (Furkantl) 

Aynı hususa, Hz. Peygamber (s.a) birçok hadisinde farklı şekiller¬ 
de yer vermiştir. Mesela: 

“Ben siyah ve beyaz bütün insanlara gönderildim." (Müsned-i Ah- 
med: Merviyat Ebu Musa Eş’ari.) 

“Benden önceki bütün peygamberler sadece kavimlerine gönde¬ 
rilmişlerdi, bense bütün insanlara gönderildim.” (Müsnedi Ahmed: 
Merviyat Abdullah bin Amr bin As.) 

“Benden önceki bütün peygamberler sadece kendi kavimlerine 
gönderilmişlerdi, bense bütün insanlığa gönderildim." (Buhari ve 
Müslim: Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadislerden.) 

“Benim peygamber olarak gönderilişimle kıyamet aynen şöyledir. 
Böyle diyerek Hz. Peygamber (s.a) iki parmağım kaldırdı.” (Buhari ve 
Müslim) Hz. Peygamber (s.a) bu sözleriyle şöyle demek istiyordu: 
“Nasıl ki, bu iki parmak arasına başka bir parmak giremezse, be¬ 

nimle kıyamet arasında da başka peygamber gelmeyecektir. Benden 
sonra sadece kıyamet gelecektir ve ben kıyamete kadar peygamber 
olacağım." 

48. Yani, Senin “Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra da 

aramızda hak ile hükmedecek” dediğin zaman ne vakit gelecek? Biz 
çoktan beri seni inkar ediyor ve açıktan sana karşı çıkıyoruz. O hal¬ 
de neden hâlâ bizim aleyhimizde hüküm verilmiyor?” 

49. Başka bir ifadeyle bu cevap şu anlama gelir: “Allah'ın hüküm¬ 

leri, sizin kendisi için belirlediğiniz zamanla bağımlı olmak gibi sizin 
arzularınıza tabi değildir. O, yaptığı işleri ancak kendi verdiği hü¬ 

kümlere göre yapar. Siz bu dünyada insanların Allah ın düzeninde 
daha ne kadar böyle yaşamaya devam edeceğini, kaç fert ve toplulu¬ 
ğun farklı şekillerde imtihana tabi tutulacağını ve Hüküm Günü için 

yani bütün çağlarda yaşayan insanların hepsinin hesap vermeye 
çağnlacağı gün için en uygun zamanın ne vakit olduğunu anlaya¬ 
mazsınız. Bütün bunlar Allah ın kendi düzenine göre tayin ettiği va¬ 
kit vuku bulacaktır. Sizin istekleriniz ne ontı bir saniye öne alabilir 
ne de yalvarmalarınız bu zamanı bir an olsun geciktirebilir.” 
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31 Küfretmekte olanlar dedi ki: "Biz kesin olarak, ne bu Kur'an'a ina¬ 
nırız, ne de ondan önceki (indirile)ne."50 Sen o zulmetmekte olanları, 
Rableri huzurunda tutuklamış olarak bir görsen; sözü (suçlamaları) bir¬ 
birlerine karşı evirip-çevirir (birbirlerine yöneltirler). Za'fa uğratılan 
(müstaz'af)lar, büyüklük taslayanlara derler ki: "Eğer sizler olmasaydı¬ 
nız, gerçekten bizler mü'min (kimse)ler olurduk."0 

32 Büyüklük taslayanlar, za'fa uğratılan (müstaz'af)lara dediler ki: 
"Size hidayet geldikten sonra, sizi biz mi ondan alıkoyduk? Hayır, siz 
(zaten) suçlu günahkarlardınız."32 

33 Za'fa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara: "Hayır, siz gece ve 
gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah'ı inkâr etmemizi ve O'na eş¬ 
ler koşmamızı bize emrediyordunuz"33 dediler. Azabı gördüklerinde de 
pişmanlıklarım saklarlar; biz de küfredenlerin boyunlarına halkalar ge¬ 
çirdik. Onlar, yapmakta olduklarından başkasıyla mı cezalandırılacak¬ 
lardı? 
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AÇIKLAMA 

50. Buradaki kafirler, hiçbir ilahi kitaba inanmayan Arap müşrik¬ 
lerdir. 

51. Yani, “Liderlerine, başkanlanna, yönetici ve ulularına körü kö¬ 
rüne tabi olan ve onlara karşı hiçbir nasihatçıyı dinlemeye hazır ol¬ 
mayan sıradan insanlar. Bu insanlar gerçeği apaçık gördüklerinde 
ve dini liderlerinin nasıl herşeyi ters gösterdiklerini, liderlerine uy¬ 
dukları için nasıl bir akıbete sürüklendiklerini farkettiklerinde bu 
önderlerine dönecek ve şöyle diyeceklerdir: “Ey zalim insanlar, bizi 
siz saçtırdınız. Bizim düştüğümüz bütün belaların sorumlusu sizsi- 
niz. Eğer siz bizi saptırmasaydmız, biz Allah'm elçilerini dinler ve on¬ 
ların söylediklerine inanırdık." 

52. Yani, “Onlar derler ki: Biz birkaç kişi sizin gibi yüzlerce, binler¬ 
ce insanı bize tabi olmaya zorlayacak bir güce sahip değildik. Eğer 
siz inanmak isteseydiniz, bizi liderlik, güç, yetki ve yönetimden alı- 
koyardınız. Eğer sizin hediyeleriniz, vergileriniz ve hibe ettiğiniz şey¬ 
ler olmasa biz fakir olurduk. Eğer siz bize bağlılık göstfermeseydiniz, 
biz bir gün bile ulu ve aziz olarak kalmazdık. Siz bizi önder kabul edip 
yüceltmeseydiniz, bizi kimse tanımazdı bile. Siz bizim ordumuz ol¬ 
masaydınız, biz bir tek ferdi bile yönetemezdik. Şimdi neden size 
peygamberin gösterdiği yola kendinizin tabi olmak istemediğinizi 
kabul etmiyorsunuz? Siz haram ve helalden gafildiniz ve hayatın sa¬ 
dece bizim sağlayabileceğimiz sükselerinin esiriydiniz. Size her tür 
suç ve günahı işleme ehliyeti verebilecek ve vereceğiniz hediyeler 
karşılığında sizi Allah'a bağışlatma sorumluluğunu üzerine atacak 
rehberler arıyordunuz. Her tür şirki icat ederek, dinde birçok yeni¬ 
likler çıkararak ve sizin bütün arzularınızı gerçeğin kendisi diye su-, 
narak sizi hoşnut eden dini liderleri dinlemek istiyordunuz. Allah ın 
dinini sizin arzularınıza uydurmak için değiştirecek sahtekarlara 
ihtiyacınız vardı. Ahirette ne olursa olsun sizi bu dünyada zengin kı¬ 
lacak önderlere uymak istiyordunuz. Hakimiyetleri altında her tür 
günah ve ahlaksızlığı işleme özgürlüğüne sahip olacağınız ahlaksız 
ve şerefsiz yöneticileri istiyordunuz. Bu nedenle bu alışverişte siz ve 
biz eşit ortaklarız. Şimdi tamamen masum olduğunuzu ve siz iste¬ 
meden bizim sizi saptırdığımızı söyleyerek hiç kimseyi kandıramaz¬ 
sınız.” 

53. Başka bir ifadeyle halktan insanlar şöyle diyeceklerdir: “Bizim 
bu sorumlulukta eşit paya sahip olduğumuzu nasıl söylersiniz? İn¬ 
sanları aldatmak ve saptırmak için gece gündüz ne kadar planlar, 
hile ve dolaplar kurduğunuzu bir hatırlayın. Sizin bize bütün dünya¬ 
yı sunduğunuz, bizim de buna kandığımız doğru değil. Sizin bizi do¬ 
landırıcılık ve hilelerinizle kandırdığınız ve her birinizin sıradan in¬ 
sanları kandırmak için her gün yeni bir yem ortaya attığı da bir ger¬ 
çek." 

Kur an, dini liderlerle, onlara tabi olanlar arasındaki bütün tartış¬ 
malara birçok yerde farklı şekillerde yer verir. Ayrıntılar için bkz. 
Araf: 38-39, İbrahim: 21, Kasas: 63, Ahzab: 66-68, Mümin: 47-48, 
Ha Mim Secde: 29. 
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34 Biz hangi ülkeye bir uyancı-korkutucu gönderdikse, mutlaka ora¬ 

nın 'refah içinde şımaran önde gelenleri': "Gerçekten biz, sizin kendisiy¬ 

le gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz" demişlerdir.54 

35 Ve: "Biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız ve biz 

azaba uğratılacak da değiliz" de demişlerdir.55 

36 De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, nzkı dilediğine genişletir-yayar 

ve kısar da. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar."56 

37 Bizim katımızda sizi (bize) yaklaştıracak olan, ne mallarınız, ne de 

evlatlannızdır; ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka.37 İşte 

onlar; onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükâfat vardır 

ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler.58 

38 Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar; işte onlar da 

azabın içine getirilmişlerdir. 



Cüz : 22 TEFHİMU'L KURAN 533 

AÇIKLAMA 

54. Peygamberlerin mesajına ilk karşı çıkanların servet, nüfuz ve 

yetki sahibi olan zengin kimseler oldukları gerçeği Kuranın birçok 

yerinde zikredilmektedir. Bkz. En am: 123, A raf: 60, 66, 75, 88, 90, 

Hûd: 27, lsra: 16, Müminun: 24. 33, 38, 46, Zuhruf: 23. 

55. Bu kimselerin düşünce tarzı şöyleydi: “Biz, size nazaran Al¬ 

lah m daha gözde kullarıyız. İşte bu nedenle Allah bize, sizi mahrum 

bıraktığı veya az miktarda verdiği nimetlerden bol bol İhsan ediyor. 

Eğer Allah bizden hoşnut ve razı değilse, neden bütün bu serveti, 

mal ve gücü bize verdi? Şimdi, bu dünyada bize bu kadar bol nimet¬ 

ler veren Allah'ın ahirette bizi cezandıracağma nasıl inanırız? O, sa¬ 

dece bu dünyada bu nimetlerden mahrum olanları cezalandıracak¬ 
tır." 

Dünyaya tapan bu tür kimselerin bu yanlış zannına Kuran’ın bir¬ 

çok yerinde değinilmektedir. Bkz. Bakara: 126, 212, Tevbe: 55, 69. 

Hud:3, 27. Ra'd: 27, Kehf: 34, 43, Meryem: 73, 77, Tâhâ: 131, Mü- 

minûn: 55, 61, Şuara: 111, Kasas: 76. 83, Rum: 9, Müddessir: 11, 
26, Fecn 15, 20. 

56. Onlar bu dünyada nzık ve nimetlerin paylaştırılma esasının 

hikmetini anlamıyorlar ve bu dünyada kendisine bol nimet verilen¬ 

lerin Allah'ın sevgili kulu, az nimet verilenlerinse Allah'ın gazabma 

uğrayan kullar olduğu gibi yanlış bir zanna kapılıyorlar. Oysa gerçek 

şu ki, çevresine açık ve gören gözlerle bakan herkes çoğu durumda 

kötü ve iğrenç karakterlere sahip olanların zengin, buna karşın ah¬ 

laken temiz ve mükemmel insanların fakir olduğunu farkedecektir. 

, Bu durumda hangi sağduyulu insan Allah'ın temiz karakterli kimse¬ 

leri sevmediğini ve günahkar ve kötü insanları tasvip ettiğini söyle¬ 
yebilir?" 

57. Bu cümle iki anlama da gelebilir ve her ikisi de doğrudur. 1) in¬ 

sanları Allah'a yaklaştıran şey mallar ve evlatlar değil, bilakis iman 

ve salih amellerdir. 2) Mallar ve evlatlar, ancak mallarını Allah yo¬ 

lunda harcayan ve evlatlarım iyi eğitim ve öğretimle Allah korkusu 

duyan kimseler olarak yetiştirmeye çalışan mümin ve salih kimseler 

için Allah a yaklaştıncı bir araç olabilir. 

58. Burada onlara verilen nimetlerin hiç tükenmeyeceği ve müka¬ 

fatlarının sonsuz olacağına gizli bir ima vardır. Çünkü insan bir an 

gelip tükenecek ve her an geri alınabilecek bir mükafattan gönül ra¬ 
hatlığı ile zevk alamaz. 
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39 De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, kullarından nzkı dilediğine ge- 

nişletir-yayar ve ona kısar da.59 Her neyi infak ederseniz, O (Allah), onun 
yerine bir başkasını verir; O, rızık verenlerin en hayırlısıdır."60 

40 O gün, onların hepsini bir arada toplayacak (haşredecek), sonra 
meleklere diyecek ki: "Size tapmakta olanlar bunlar mıydı?"61 

41 (Melekler) Derler ki: "Sen yücesin, bizim velimiz sensin,62 onlar 
değil. Hayır, onlar cinlere tapmaktaydı ve çoğu onlara iman etmişler¬ 
di."63 

AÇIKLAMA 

59. Bu konunun tekrarlanmasıyla aşağıdaki noktalar vurgulan¬ 
maktadır. Rızkın bol bol verilmesi veya kısılması Allah ın hoşnutlu¬ 
ğu ve rızasına değil tamamen ve sadece O nun irade ve isteğine bağlı¬ 
dır. Allah’ın dilemesiyle, her iyi veya kötü insan rızkını kazanıyor. 
O na inananlar da, O nu inkar edenler de nzıklarını elde ediyorlar. 
Ne nzkın bol verilmesi, kişinin Allah'ın sevgili kulu olduğunun bir 
delilidir, ne de nzkın kısılması kişinin Allah’ın gazabına uğradığının 
bir göstergesidir. Günahkarlık ve şerefsizlik Allah katında sevilme¬ 
yen özellikler olduğu halde. O nun dileğiyle günahkar ve şerefsiz bir 
insan zengin olur. Tam aksine doğruluk ve şeref Allah katmda sevi¬ 
len özellikler olmasına rağmen, yine O nun dileğiyle bu özelliklere 
sahip bir kimse fakirlik ve yokluk çeker. O halde maddi kazanç ve 
faydalan, iyilik ve kötülüğün ölçüsü olarak alan kimse büyük bir ha¬ 
ta içindedir. Gerçek kriter ve ölçü. O nun sevdiği ahlaki özelliklere 
sahip olarak kazanılabilecek Allah'ın nzası ve hoşnutluğudur. Bu 
özelliklerin yanısıra eğer bir kimseye dünya nimetleri de verilmişse, 
bu Allah’ın bir lütfudur ve o kimse Allah’a şükretmelidir. Fakat eğer 
bir kimse Allah'a asi ise ve ona itaatsizlikte bulunuyorsa, kendisine 
dünyevi nimetler ihsan ediliyor olsa da, bu onun kendisini çok sıkı 
bir hesaba ve şiddetli bir azaba hazırladığı anlamına gelir. 
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60. Rızık veren, yaratan, icat eden, yardım eden gibi birçok sıfatlar 
aslında Allah'ın sıfatlandır, fakat mecazi olarak insanlar için de kul¬ 
lanılır. Mesela bir kimse için “Falan şahıs için iş sağladı, falan şeyleri 
icat etti, yarattı veya falan kişiye ihsan etti” diyebiliriz. Buna muka¬ 
bil Allah Hayr’ür-Razakin (Rızık verenlerin en hayırlısı) sıfatım sadece 
kendisi için kullanmıştır. Bununla nzık sağladığı düşünülen birçok 
kişi içinde sadece Allah'ın en hayırlı nzık verici olduğu gerçeği vur¬ 
gulanmaktadır. 

61. İlk çağlardan beri her dönemde müşrikler, melekleri tann ve 
tannça edinmişler ve onlann putlannı yapıp tapınışlardır. Birisi 
yağmur tannsı, birisi şimşek, diğeri rüzgar tanrısı, bir diğeri zengin¬ 
lik tannçası, biri bilgi, birt hayat, bir diğeri de ölüm tannsı olarak ka¬ 
bul edilegelmiştir. Bu konuda Allah, kıyamet gününde meleklere 
şöyle sorulacağım söylemektedir: “Bu insanlar ilah olarak size mi ta¬ 
pıyorlardı?" Bu soru ile bu olayın doğru olup olmadığı d; giî, melekle¬ 
rin bunu tasdik edip etmedikleri araştmlmaktadır. Yani: “Siz onla¬ 
nn ibadetlerini tasvip ediyor muydunuz? Siz insanlara ilah olduğu¬ 
nuzu ve size tapmalannı mı söylüyorsunuz? Yoksa siz insanların si¬ 
ze saygı ve ihtiram göstermelerini mi istiyordunuz?" Bu soru sadece 
meleklere değil, dünyada iken ilah olarak kendilerine tapılan herke¬ 
se sorulacaktır. Furkan suresinde şöyle buyurulmaktadır: “O gün 
(Allah) onlan ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini toplayıp, “Şu kul- 
lanmı siz mi sapıttınız, yoksa kendileri mi yoldan saptılar?" diyecek¬ 
tir." (Furkan: 17). 

62. Yani, “Onlar şu cevabı verecekler: Sen bir başkasının sana or¬ 
tak koşulmasından münezzeh ve yücesin. Bizim bu insanlarla hiçbir 
bağımız yok, biz ne onlardan, ne de yaptıklarından sorumlu değiliz. 
Biz sadece senin kullarınız.” 

63. Bu cümlede cin ile, cinlerden olan şeytanlar kastedilmektedir. 
Cevap şu anlama gelir: “Görünürde bu insanlar, bizim" ismimizi ana¬ 
rak, kendi hayallerine göre resim ve heykellerimizi yaparak bize kul¬ 
luk ettiler. Fakat aslında bize değil şeytanlara tapıyorlardı. Çünkü 
sadece şeytanlar onlara. Allah'tan başkalarını, ihtiyaçlarını gören 
varlıklar olarak kabul etmelerini ve onlara ibadet etmelerini telkin 
ediyorlardı." 

Bu ayet, “cin” kelimesini dağlarda, çöllerde ve köylerde oturan 
kimseler olarak kabul edenlerin hatasını da açığa çıkarmaktadır. 
Sağduyulu ve akıllı bir insan, bu ayete dayanarak, insanların dağ¬ 
larda ve çöllerde oturan kimselere ibadet ettiklerini ve onlara inan¬ 
dıklarını söyleyebilir mi? 

Bu ayet ibadetin başka bir anlamına da ışık tutmaktadır. Bu iba¬ 
detin sadece hizmet ve ibadet olmadığını, hiç itiraz etmeksizin bir 
kimsenin emirlerine itaat etme anlamını da taşıdığını göstermekte¬ 
dir. Bir insan bir başkasım (şeytanı lanetlediği gibi) lanetlese bile, 
onun yolundan gidiyorsa, ona ibadet ediyor demektir. Başka örnek¬ 
ler için bkz. Nisa: an. 145, Maide: 60, Tevbe: an. 31, Meryem: an. 27, 
Kasas: an. 86. 
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42 Artık bugün, bir kısmınızın bir kısmınıza yarar ve zarar sağlamaya 
gücü yetmez. Biz de o zulmetmekte olanlara deriz ki: "Yalanlamakta ol¬ 
duğunuz ateşin azabını tadın." 

43 Onlara apaçık olan ayetlerimiz okunduğunda: "Bu, sizi babaları¬ 
nızın tapmakta oldukların(ilahlar)dan alıkoymak isteyen bir adamdan 
başkası değildir" dediler. Ve dediler ki: "Bu, düzülüp-uydurulmuş bir 
yalan (iftira)dan başka bir şey de değildir." Küfre sapanlar da kendileri¬ 
ne geldiği zaman hak için: "Bu, apaçık olan bir büyüden başka bir şey de¬ 
ğildir" dediler. 

44 Oysa biz onlara ders alacakları kitaplar vermemiştik ve kendileri- 
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ne senden önce bir uyarıcı-korkutucu da göndermemiştik.64 
45 Kendilerinden öncekiler de yalanladı. Oysa bunlar, öbürlerine 

verdiklerimizin onda birine bile ulaşamamışlardı. Buna rağmen pey¬ 
gamberlerimi yalanladılar; ancak benim de (onları) inkârım (yıkıma uğ¬ 
ratmam) nasıl oldu?65 

46 De ki: "Size bir tek öğüt veriyorum: -Allah için ikişer ikişer ve teker 

teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz; sizin sahibiniz (veya arkadaşı¬ 
nız olan peygamberde hiç bir delilik yoktur.66 O, sizi şiddetli bir azabın 
öncesinde yalnızca uyarıp-korkutandır."67 

AÇIKLAMA 

64. Yani, “Bundan önce onlara. Allah'tan başkalarına ibadet ve 
itaat etmelerini öğreten ne bir kitap, ne de bir elçi gelmiştir. O halde 
onlar Kur an in ve Hz. Muhammed'in (s.a) tevhide davetini, bir bilgi¬ 

ye dayanarak değil, sadece cehaletlerinden inkar ediyorlar. Onların 
aslında bu konuda hiçbir dayanakları yok.” 

65. Yani, “Mekkeliler bizim daha önce o topluluklara verdiğimiz 

servet, güç ve şöhretin onda birine bile ulaşmış değildirler. Peygam¬ 
berlerin kendilerine getirdikleri gerçeklere inanmayıp hayat tarzla¬ 

rını bâtıl üzerine inşa ettiklerinde servet ve güçlerinin onlara hiçbir 
şey kazandırmadığım ve nasıl kötü bir akıbete uğradıklarını gö¬ 
rün.” 

66. Yani, “Kişisel arzu ve çıkarlardan ve önyargılardan soyunarak 
Allah için bunu samimiyetle düşünün, bu meseleyi tek tek olduğu 
kadar nesnel bir şekilde derinlemesine ve ikili, üçlü veya dörtlü 
gruplar halinde de düşünüp ele alın: Bugün kendisine deli dediğiniz 

şahsın daha düne kadar aranızda akıllı ve dengeli bir adam olarak 
tanınmasının sebebi ne olabilir? Onun peygamber olarak gönderil¬ 
mesinden kısa bir süre önce meydana gelen olayı hepiniz biliyorsu¬ 
nuz. Kabe'nin yeniden inşâsından sonra Kureyş'in çeşitli kabileleri 
arasında Hacer’ül-Esved i yerine koyma konusunda anlaşmazlık 
çıktığında, Muhammed i (s.a) hakem tayin etmeye oy birliğiyle karar 

vermiştiniz ve o da herkesi memnun edecek şekilde bu sorunu çö¬ 
zümlemişti. Şimdi, nasıl oluyor da akıl ve dengesini böylece bütün 
milletçe sınadığınız böyle bir adama deli demeye başlıyorsunuz? Di¬ 

linizle söylediğiniz şeye gerçekten inanıyor musunuz?” 
67. Yani, “Ona sadece bu yüzden mi deli diyorsunuz? Sizi felakete 

götüren bir yolda bulan ve sizi alkışlayıp destekleyen bir kimseye 
akıllı diyor, korkunç bir felaketin geleceği üe sizi uyaran ve size emni¬ 
yet ve selamet yolunu gösteren kimseye de, deli mi diyorsunuz?” 
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47 De ki: "Ben sizden bir ücret istemişsem, artık o sizin olsun.68 Benim 

ecrim (ücretim), yalnızca Allah'a aittir. O, her şeye şahid olandır."68 

48 De ki: "Şüphesiz Rabbim hakkı (batılın yerine veya dilediği kim¬ 

senin kalbine) koyar.70 O, gaybleri bilendir. 

49 De ki: "Hak geldi; batıl ise ne (bir şey) ortaya çıkarabilir, ne de geri 

getirebilir." 
50 De ki: "Eğer ben sapacak olsam, artık kendi nefsim aleyhine sap¬ 

mış olurum; eğer hidayeti bulacak olsam, bu da Rabbimin bana vahyet- 

mekte olduğu (Kur'an) sayesindedir. Hiç şüphe yok O, işitendir, yakın 

olandır.71 
51 Sen onları korkuya kapıldıklarında bir görsen. Artık hiç bir kaçış 

yoktur ve yakın bir yerden yakal anı vermişlerdir.72 

52 "Biz O'na iman ettik"73 derler; ancak onlara uzak bir yerden (ahi- 

retten imana) el uzatmak nerede?74 

AÇIKLAMA 

68. Bu cümle şu anlama da gelebilir: “Ben sizin kurtuluşunuzdan 

başka hiçbir şey istemiyorum, benim ücretim sizin ıslah olmanız¬ 

dır.” Bu nokta başka bir yerde şöyle ifade edilmiştir: “Ey Peygamber 

de ki: “Ben sizden buna karşılık, Rabbine bir yol edinmek dileyenden 
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başka bir ücret istemiyorum." (Furkan: 57) 

69. Yani. “Suçlayan kimseler herşeyi söyleyebilirler, fakat Allah 

her şeyi bilir. Benim çıkara bir kimse olmadığıma ve görevi kişisel çı¬ 

karlar için yapmadığıma Allah şahittir." 

70. “ ^ " sözleri iki anlama gelir: 1) “O, bana vahy yoluyla 

hak ilmini (gerçek bilgiyi) bildirir." 2) "O, hakkı açıklıyor. O, batılın 

başına hakkı vuruyor, hakkı galip getiriyor. 

71. Bu ayetten yola çıkarak çağımızda yaşayan bazı kimseler şu id¬ 

diada bulunmıışlardırr“Bu ayete göre Hz. Peygamberde (s.a) sapabi¬ 

lir, hatta saptığı da olmuştur. İşte bu nedenle Allah. Peygamber'ine 

şöyle demesini emretmiştir: “Eğer ben saparsam, bu benim aleyhi- 

medir, bundan ben mesulüm. Ve ben ancak Rabbim bana vahyeder- 

se (yani Kur an ayetlerini indirirse) doğru yolda olabilirim." Bu yanlış 

yorumla bu kimseler aslında. Hz. Peygamberin (s.a) hayatının -Al¬ 

lah korusun- hidayetle sapıklığın bir karışımı olduğunu ve Allah'ın 

ona. hiç kimsenin kendisini tamamen doğru yolda zannederek her 

konuda ona itaati seçmesi için kafirler önünde bu itirafta bulunma¬ 

sını emrettiğini ispatlamaya çalışmaktadırlar. Fakat gerçek şu ki, 

konunun akışını gözönünde bulunduran herkes burada “Eğer ben 

saparsam" sözlerinin Hz. Peygamber'ln (s.a) gerçekten sapmış oldu¬ 

ğu anlamına gelmediğini, bilakis şu anlama geldiğini görecektir: 

“Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi ben sapmışsam ve sizin dediğiniz gibi 

benim peygamberlik iddiam ve tevhide çağrım bu sapıklığınım bir 

sonucu ise. bu sapıklığın vebali sadece benim üzerimedir. siz bun¬ 

dan mesul değilsiniz. Fakat eğer ben doğru yoldaysam, -ki öyleyim- 

bu Rabbimden vahy aldığım içindir. Sayesinde hak bilgisine muttali 

olduğum Rabbim en yakandır ve her şeyi işitendir. O, benim doğru 

yolda mı yoksa sapıklık içinde mi olduğumu bilir." 

72. Yani. "Kıyamet gününde her günahkar, sanki yakın bir yerde 

gizleniyormuşçasına yakalanacaktır. Kaçmaya çalıştığında aniden 

yakalanacaktır." 

73. “Ona inandık": “Dünyada iken peygamberin bizi davet ettiği 

mesaja inandık." 

74. Yani, “Dünyada yaşarken inanmalıydılar, şimdi ondan çok 

uzaklaştılar. Öte dünyaya vardıklarına göre, nasıl pişman olup 

inanma şansına sahip olabilirler?" 
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53 Oysa daha önce onu inkâr etmişlerdi; onlar uzak bir yerden gayba 
atıp tutuyorlardı (dil uzatıyorlardı).75 

54 (Şimdiki) Kendileriyle istek duyduklan şeyler arasında perde çe¬ 
kilmiştir; daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar, kuşku ve¬ 
rici bir tereddüt içinde idiler.76 

AÇIKLAMA 

75. Yani, “Peygamber ve müminlere iftiralarda bulunuyor ve onun 
mesajıyla alay ediyorlardı. Bazan ona sihirbaz veya deli diyorlar, ba- 
zan tevhid ve ahiret inancıyla alay ediyorlar, bazan ona herşeyi bir 
başkasının öğrettiği şeklinde bir masal uyduruyorlar, bazan da mü¬ 
minlerin sadece cahillik ve akılsızlıklarından ona tabi olduklarım 
söylüyorlardı." 

76. Aslında hiç kimse şirki, ateizmi ve ahireti inkan tam bir ikna 
oluşla benimsemez, benimseyemez de. Çünkü ikna ve tatmin oluş 
bilgiden kaynaklanır. Hiç kimse de Allah1 m olmadığı veya başkaları¬ 
nın O na ilahlıkta ortak olduğu ya da ahiret diye bir hayatın olmaya¬ 
cağı konusunda L ir bilgi (gerçek bilgi) elde edemez. O halde dünyada 
bu inançları benimseyen bir kimse, şüphe ve kuşkudan başka hiçbir 

temeli olmayan tahminler üzerine bir yapı kurmuştur ve bu şüphe 
ve kuşku onu apaçık bir hataya sürüklemiştir. Sonuç olarak böyle 
kimseler Allah ın varlığından şüphe etmişler. Tevhidin hak oluşun¬ 

dan şüphe etmişler, ahiretin geleceğinden şüphe etmişlerdir, öyle ki 
bu şüpheyi inançlarının temeli yapmışlar, peygamberleri dinleme¬ 
mişler ve bütün hayatlarım yanlış bir inanç ve hayat tarzı (DİN) sür¬ 

dürerek harcamışlar, ziyan etmişlerdir. 

SEBE SURESİNİN SONU 
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35 

FATIR SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: ilk kelimesi, sureye ad olarak verilmiştir. Bu surenin ikinci 
adı birinci ayette geçen el-melaike'dir. 

Nüzul Zamanı: Surenin ne zaman nazil olduğu ancak muhtevasın¬ 
dan tahmin edilebilmektedir. Bu sure, muhtemelen Mekkeli müş¬ 
riklerin şiddete başvurdukları, aynı zamanda İslam davetini önle¬ 
mek ve Allah'ın Rasûl'ünü (s.a) mağlub edebilmek için, hiçbir hile¬ 
den geri kalmadıkları dönemde, yani Mekke döneminin ortalarında 
nazil olmuştur. 

Konu: Bu sure şöyle özetlenebilir: Allah, Mekke toplumunun ileri 
gelenlerini davete karşı olan tutumlarından dolayı ikaz etmekte ve 
onlara bir nasihatçı, bir öğretmen gibi hitab etmektedir; “Ey akılsız¬ 
lar! Bu peygamber iyiliğiniz için sizlere İslam'ı anlatmaya çalışırken 
siz ona kızıyor ve onu çeşitli hilelerle yalanlamaya kalkışıyorsunuz. 

Bu davetin size bir zaran mı var? Oysa siz ona zarar veremezsiniz. 

Peygember'in (s.a) size ne anlatmaya çalıştığını hiç düşündünüz 
mü? O halde bunda tuhaf olan nedir? O size şirkten kaçınmanızı 

söylemektedir. Biraz düşünün, bu kâinat nizamında şirke yer var 

mıdır? Fakat sizler Allah'a şirk koşuyorsunuz. Peygamber (s. a) size 
Allah'ın birliğini tebliğ ediyor, biraz düşünün, yeri ve göğü yaratan 

Allah tan başkası bu sıfatlan taşıyabilir mi? O, size bu dünyada ba¬ 
şıboş bırakılmadığınızı, sonunda Allah'a döneceğinizi ve yaptıkları¬ 
nızdan hesaba çekilerek, hesabın sonunda ceza ve mükâfat görece- 
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ğinizi söylemektedir. Bunda şaşıracak ne var? Kâinatta herşeyin as¬ 
lına rücu ettiğini görmüyor musunuz? O halde sizin dönüşünüz ni¬ 
çin mümkün olmasın? Allah sizi bir damla sudan, nutfeden meyda¬ 

na getiriyorken, sizi ölümünüzden sonra diriltmesi niye zor olsun? 
İyilik ve kötülüğün bir olmaması gerektiği, akla daha yatkın değil mi¬ 
dir? Düşünün bir kere; iyi bir kimseye mükâfat, kötü bir kimseye ise 
ceza vermek mi daha makuldür, yoksa ölümden sonra toz olarak 
hiçbir karşılık görmemek mi? İşte size bu gerçekleri anlatan Pey¬ 
gamberi (s.a) reddetmekte ısrar eder, sahte tanrılara tapmakta ve 
sorumsuzca hayat sürmekte devam ederseniz, zararlı çıkacak olan 
yine sizler olursunuz. Peygamber (s.a) için hiçbir zarar sözkonusu 
değildir. Çünkü onun vazifesi sadece tebliğ etmektir ve o da bu göre¬ 
vini yapmıştır." 

Burada Allah, Rasûlüne (s.a) “üzülme senin görevin sadece tebliğ 
ve nasihat etmektir” diye hatırlatmaktadır. “Sen inkarında ısrar 
eden kimseleri düzeltmekle mükellef değilsin. Sen üzülmeden tebli¬ 
ğine devam et, hidayeti kabul eden ve tebliğe kulak verenlere yö¬ 
nel.” 

Bu surede müminlere, “İmanları artsın ve böylece Allah ın vaadet- 
tiklerine olan güvenleri daha da sağlamlaşsın” diye, hakikatler tek¬ 
rar tekrar bildirilmektedir. 
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1 Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer üçer ve dörder1 kanatlı melek¬ 

leri- elçiler kılan Allah'ındır; O, yaratmada dilediğini arttırır.3 Şüphesiz 
Allah, her şeye güç yetirendir. 

2 Allah, insanlar için rahmetinden her neyi açacak olsa, artık onu kı- 

sıp-tutacak olan yoktur; her neyi de kısar-tutarsa, artık onu da ondan son¬ 
ra salıverecek olan yoktur.4 O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet 
sahibidir.5 

3 Ey insanlar, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini anın.6 Gökten ve 
yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında da bir başka yaratıcı var mı? 
O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?7 

* 

AÇIKLAMA 

1. Buradaki “Rasûl” (elçi) ifadesi, Allah dan Hz. Peygamber e (s.a) 
mesaj getiren melekler anlamına gelmekle birlikte, tüm kâinattta Al¬ 
lah dan aldıkları emirleri yerine getiren ve uygulayan melekler anla¬ 
mında da kullanılmış olabilir. Bu açıklamaların gayesi şudur: Mek- 

keli müşrikler “melekleri” Allah ın kızlan olarak kabul ediyorlardı.; 
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Oysa bunlar sadece Allah'ın hizmetkarları ve emir kullandır. Bir hü- 
kümdann hizmetkarlan onun emirlerini yerine getirmek için nasıl 
koşuşup dururlarsa, aynı şekilde melekler de kâinatın gerçek hü- 
kümdan olan Allah ın emirlerini yerine getirmek için uçuşup durur¬ 
lar. Kısaca meleklerin Allah'ın hükümranlığında söz hakkı yoktur ve 
onlar sadece memurdurlar. 

2. Bizlerin meleklerin kanatlarının niteliği hakkında bir bilgi sahi¬ 
bi olmamız mümkün değildir. Ancak Allah, meleklerin kanatlan 
hakkında insanlann kuşlar için kullandıklan bir kavramı seçmiş¬ 
tir... Dolayısıyla bu kanatların kuşların kanatlan gibi olması en 
muhtemel görüştür. Aynca “ikişer, üçer, dörder kanatlan” olduklan 
zikrediliyor. Bundan da meleklerin sınıf sınıf olduklan, kendilerine 
görevlerine göre kanat ve kuvvet verilmiş olduğu anlaşılıyor. 

3. Bu ifadeden meleklerin dörtten fazla kanatlı olanlarının da bu¬ 
lunduğu anlaşılmaktadır. Abdullah bin Mes'ud'dan (r.a) rivayet edi¬ 
len bir hadiste, Rasûlullahin (s.a) Cibril'i 600 kanatlı olarak gördü¬ 
ğünü söylemiştir. (Buhari, Müslim, Tirmizi) Yine Hz. Aişe'den mervi- 
dir ki. RasûluUah (s.a) Cibril-1 Emin'i iki kez asıl şeklinde görmüştür. 
Cibril’in 600 kanadı varmış ve bütün ufku kaplıyormuş. (Tirmizi) 

4. Bu ifade ile müşriklere şu anlatılmak isteniyor. Sizlere Allah’tan 
başka hiç kimse nzık veremez, evlat veremez ve hastalıktan sonra şi¬ 
fa da veremez. Allah'ın ortağı olduğu şeklindeki tüm düşünceler asıl¬ 
sızdır. Bu, yalnız Allah’ın lütfudur ve bağışladığı nimetler sadece 
O'ndandır. Bu husus Kur'an-ı Kerim ve Hadislerde çeşitli şekillerde 
açıklanmıştır. İnsanlar kendilerine fayda ve zarar verebilecek tek 
kudretin sadece Allah olduğunu anlasınlar ve böylece çeşitli yerler¬ 
de Allah'tan başkasını çağırmasınlar ve ortak koşmasınlar. 

5. “Aziz" ifadesi ile herşey üzerinde galip ve iktidar sahibi olan Al¬ 
lah kastolunmaktadır. O nun emirlerinin uygulanmasına hiç kimse 
engel olamaz. O Hakim dir ve O nun tüm emirleri bir hikmete mebni- 
dir. Bir kimseye bir şey bağışlasa da, bağışlamasa da bunun mutlak 
bir hikmeti vardır. O nun hiçbir işi hikmetsiz değildir. 

6. Yani, nankörlük etmeyin ve elinizde ne varsa onun Allah'ın bir 
lütfü olduğunu unutmayın. Aynca bir kimse herhangi bir nimet için 
Allah’tan başkasına yalvanrsa veya “bir başkası verdi" diye Allah a 
şükrettiği gibi ona da şükrederse, o en büyük nankördür, şeklinde 
de anlaşılabilir. 

7. Burada birinci ile ikinci cümle arasında latif bir boşluk bırakıla¬ 
rak, böyle bir manzaranın okuyucunun kafasında oluşması isten¬ 
miştir. Yerden ve gökten kimin nzık verdiği soruluyor ve ortalığı bir 
sessizlik kaplıyor. Mecliste herkes susunca, bu sefer cevabı hatibin 
kendisi veriyor: “Allah'tan başka ilah yoktur ve O ndan başka hiç¬ 
kimse size nzık veremez. Bunu bildiğiniz halde niçin kandırılıyor ve 
başkalanna kulluk yapıyorsunuz? Yaratan ve nzık veren sadece Al¬ 
lah ise, itaate ve ibadete layık olan da sadece O dur." 
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4 Eğer seni yalanlıyorlarsa,4 5 6 7 8 senden önceki peygamberler de yalanlan 
dı. (En sonunda bütün) İşler Allah'a döndürülür.9 

5 Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır,10 öyleyse dünya haya¬ 
tı sizi aldatmasın11 ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kulla¬ 
narak) aldatmasın.12 

6 Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanmızdır, öyleyse siz de onu düş¬ 
man edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından ol¬ 
mağa çağırır. 

7 O küfredenler;13 onlar için şiddetli bir azab vardır. İman edip salih 
amellerde bulunanlar ise; onlar için de bir bağışlanma ve büyük bir ecir14 
vardır. 

8 Kötü olarak yapıp-ettikleri kendisine çekici-süslü kılınıp da onu 
güzel13 gören mi16 (Allah katında kabul görecek)? Artık şüphesiz Allah, 
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dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete eriştirir. Öyleyse, onlara karşı 
nefsin hasretlere kapılıp gitmesin.17 Gerçekten Allah, yapmakta olduk¬ 

larını bilendir.18 
9 Allah, rüzgârları gönderir, onlar da bulutu kaldırır, böylece biz onu 

ölü bir beldeye sürükleriz, onunla, yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte 

(ölümden sonra) dirilip-yayılma da böyledir.19 

AÇIKLAMA 

8. Yani, onlar senin peygamberliğini yalanlıyorlar ve Allah tan 
başka hiçkimsenin kulluğa layık olmadığını kabul etmiyorlar. 

9. Yani, bu hususta onlar karar vermeye yetkili değildirler. Yalan¬ 
cının kim olduğuna karar vermek Allah'ın elindedir. Sonunda O, ya¬ 
lancının kim olduğunu açıklayacak ve onu cezalandıracaktır. 

10. "Va’d" ile ahiretin va'dedilmesi kastolunmaktadır. Aynca buna 
yukarıda işaret edilmişti. O gün tüm işler Allah a döndürülecek¬ 

tir. 
11. Yani, onlar yaptıklarının hesabını vermeyeceklerini ve dünya¬ 

da nasıl rahat bir hayat geçiriyorlarsa orada da aynısını bulacakları¬ 
nı zannetmekle başka bir yanlışa düşmüş oluyorlar. 

12. Yani, "Şeytanlar, insanlara; “Allah yoktur veya Allah bu dün¬ 
yayı yaratmış ama bu dünya ile hiçbir ilgisi kalmamış. Ya da Allah 
kâinatın haliki ve sahibidir, fakat vahiy ve risalet uydurma şeylerdir” 
diye telkinde bulunurlar. Yine, bazılarına derler ki: “Allah Gafur ve 
Rahim'dir, siz ne yaparsanız yapın, O sizleri affeder” veya “Şu kimse¬ 
ler Allah indinde o kadar güçlüdürler ki, sizleri mutlaka kurtarır¬ 
lar.” 

13. Yani, Allah'ın indirdiği Kitabı ve Rasûlü Hz. Muhammed'in (s.a) 
davetini inkar edecekler. 

14. Yani, Allah, onların hatalarını sadece affetmekle kalmayacak 
ve onların yaptıkları iyiliklerin karşılıklarından daha fazlasmı ken¬ 
dilerine verecektir. 

15. Yukardaki iki paragrafta da sıradan insanlar muhatab alını¬ 
yordu. Şimdi ise bu paragrafta Rasûlullah'ı (s.a), yenilgiye uğratabil¬ 
mek için tüm güçlerini sarfeden, küfrün önderleri muhatap alını¬ 
yor. 

16. Yani, bazı kimseler, iyilik ve kötülük arasındaki farkı idrak et¬ 
melerine rağmen, hep kötü işler yaparlar. Bu gibi insanlar bazı za¬ 
manlar vicdanlarının sesine kulak verince, doğru yola girerler. Çün¬ 
kü hâlâ birtakım hatalar içinde bulunsalar da, fıtratları tamamen 
bozulmamıştır. Fakat bazı kimseler de iyilik ve kötülük arasındaki 
farkı idrak bile edemezler, öyle ki, kötülüğü medeniyetin ve kültü¬ 
rün bir simgesi olarak taşırlar. İyiliği gericilik olarak görürlerken fısk 
ve fücur u da ilericilik kabul ederler. Doğru yol onların nazarında bir 
sapma iken, sapıklık onlar için doğru yoldur. İşte böyle kimseler için 
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nasihat faydasızdır. Çünkü bunlar için iyilik ve kötülüğü ayırdet- 
mek mümkün olmadığından, kendilerini ıslah etmezler ve nasihat¬ 
ten yüz çevirirler. Bir davetçi bu gibi kimselerin peşinden boşuna 
koşmamak, onun yerine iyi ve kötüyü fark edebilen ve kalbleri 
Hakka tamamen kapanmamış kimselere gitmelidirler. 

17. ilk cümlede Allah, “hidayet vermek ve dalâlete düşürmek be¬ 
nim elimdedir" diye buyurmuştu. Bu, kötülükte ısrar eden, iyi ve kö¬ 
tüyü ayırdedebilme yeteneğini kaybeden kimselere, Allah'ın hidayet 
nasip etmeyip, onları kendi hallerine bıraktığı ve onlann bu halde 
yollarına devam ettiklerini apaçık göstermektedir. Bundan dolayı 
Allah, Hz. Peygamber'e (s.a) bu gibi insanların peşini bırakmasını, 
artık onlardan ümidini keserek üzülmemesini ve sabretmesini söy¬ 
lüyor. Çünkü onlar dalâlet içinde kalacaklardır. 

Burada iki nokta dikkat çekmektedir: Birincisi, burada sıradan 
insanlara değil, Rasûlullah'ı (s.a) ve İslam davetini başarısızlığa 
mahkum edebilmek için her hileye başvuran Mekke'nin ileri gelenle¬ 
rine hitap edilmektedir. Bu insanlar Hz. Peygamber in (s.a) insanları 
neye davet ettiğini ve onun iyi yolda, kendilerinin ise kötü yolda ol¬ 
duklarını pekâlâ biliyorlardı. Fakat buna rağmen Hz. Peygamber'i 
(s.a) yenilgiye uğratmak ve kendi kötülükleri üzerinde direnmek 
için, böyle bir yol tutuyorlar ve kötülüğü iyiliğin üzerine çıkarmaya 
çalışıyorlardı. Onlar Hz. Peygamber e (s.a) karşı yalan, hile, iftirada 
bulunuyorlarsa da, kendi yalanlarını çok iyi biliyorlardı. Halbuki 
Rasûlullah (s.a) davetini sürdürürken, muhaliflerinin yaptığı gibi, 
asla aym yollara başvurmamıştır. Fakat yine de, muhalifleri bu çir¬ 
kin tavırlarında ısrar etmekten çekinmemişlerdir. Demek ki, artık 
onlar için iyiliği kabul etmek sözkonusu değildir ve kötülük onlann 
fıtratı haline gelmiştir. Dikkat çeken diğer bir nokta da şudur: Şayet 
Allah gerçekleri sadece kendi elçisine -Hz. Muhammed'e (s.a)- anlat¬ 
mak istemiş olsaydı, ileri gelenlerin dalâlet içinde olduklannı anlat¬ 
mak için açık bir ayete gerek kalmaz, bunu başka bir şekilde bildirir¬ 
di. Ancak halka açıklamak için şunlar bildiriliyor: "Sizler, toplumu- 
nuzun ileri gelenleri olan bu kimselere uyuyor ve peşlerinden gidi¬ 
yorsunuz. Oysa onlann ahlâklarının ne kadar bozuk olduğu ve tavır¬ 
larının yanlışlığı apaçık ortadadır. 

18. Bu cümle içerisinde dolaylı bir tehdit vardır: “Allah yaptıklan- 
nızdan haberdardır. Hakim ve yüce olan Allah, tüm yaptıklarınızı 
görmektedir. Ve sizler bu davranışlannızdan ötürü azaba uğraya¬ 
caksınız.” 

19. Bu akılsızlar kıyametin mümkün olmayacağını zannetmekte¬ 
dirler. Ve bu düşüncelerinden dolayı gaflet içindedirler. Güya onlar, 
Allah'ın huzurunda hesap vermeyeceklerdir. Fakat onlann bu dü¬ 
şünceleri yanlıştır. Kıyamet günü Allah'ın bir işareti ile gelmiş-geç- 
miş tüm ölüler diriltileceklerdir. Tıpkı yağmurdan sonra bitkilerin 
canlandığı ve eski köklerin filizlendiği gibi. 
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10 Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah’ındır.20 Güzel söz O’na 

yükselir, salih amel de onu yükseltir.21 Kötülükleri tasarlayıp düzenle¬ 
yenler22 ise; onlar için şiddetli bir azab vardır. Onların tasarladıkları 'bo¬ 

şa çıkıp bozulur' 
11 Allah,23 sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan.24 Sonra da si¬ 

zi çift çift kıldı. O’nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve do¬ 
ğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılma¬ 
sı da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır.25 Gerçekten bu, Allah’a göre kolay¬ 

dır.26 

AÇIKLAMA 

20. Mekke'nin ileri gelenleri (büyüklenerek ve cehalet içinde) Hz. 

Muhammed’in (s.a) davetini kabul ettikleri takdirde, kendilerinden 

şeref ve izzetin gideceği, dolayısıyla Araplar üzerinde bir tesirlerinin 
kalmayacağı düşüncesindeydiler. Bundan dolayı Allah, “Bana isyan 

ettiğiniz için sizin izzet ve şerefiniz zaten yok olmuştur" diye buyur¬ 
du. Gerçek izzet ve şeref Allah'a tabi olmakta ve O na itaat etmekte¬ 
dir. Bu izzet ve şeref sadece dünyada değil ahirette de sözkonusu- 
dur. Eğer Allah'a itaat ederseniz böyle bir izzet ve şerefe nail olursu¬ 
nuz. Yüz çevirdiğiniz takdirde ise zillet içinde kalırsınız. 

21. İzzet ve şerefi elde edebilmek için söylenmiş ifsad edici ve habis 
söz hiçbir zaman yükselmez. Ancak O nun yarımda en doğru pak, te¬ 
miz ve hakikate mebni söz, samimi ve salih itikad yükselir. Bu sözü 
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yükselten insanın amelleridir. Şayet söz ile birlikte amel yoksa, o söz 
Allah'ın indinde makbul olmaz. Sözün yükselebilmesi için salih 
amellerin kuvveti gerekir. 

Kurana göre salih söz ile salih amelin birbirine sıkı bir şekilde 
bağlı olması çok dikkate değerdir. Hiçbir amel arkasında salih bir 
akide olmadıkça makbul değildir. Yine hiçbir salih akide, onu tasdik 
eden salih bir amel olmadıkça makbul değildir. Yine hiçbir salih aki¬ 

de, onu tasdik eden salih bir amel olmadıkça itimada layık değildir. 
Şayet bir kimse lisanen, “Allah'tan başka ilah yoktur vc ancak O iba¬ 

dete layıktır” diyor, fakat yaşantısında Allah tan başka şeylere kul¬ 
luk ediyorsa, bu söz onun amelini yalanlar. Aynca bir kimse lisanen 
içkinin haram olduğunu ifade ediyor buna rağmen içki içiyorsa, o 
kimsenin sözlerini ne halk ne de Allah kabul eder. 

22. Yani, batıl, habis söz ile, hak sözü susturmak istiyorlar. Batıl 

sözü yükseltmek için de her yola başvurmaktadırlar. 

23. Burada hitab sıradan insanlara yöneltilmiştir. 

24. Yani, ilk olarak insan topraktan yaratılmış ve daha sonra nutfe 
(sperm) ile nesiller devam etmiştir. 

25. Yani, her insanın ömrü o daha doğmadan tayin edilmiştir. Al¬ 
lah insanın ne kadar bir ömür süreceğini kararlaştırmıştır. Demek 
ki ömrün uzun ya da kısa olması Allah'ın takdirine göredir. Akılsız 
bazı kişiler; “Çok önceden çocuklar erken yaşlarda ölüyorlardı, an¬ 
cak şimdi tıp ilerlediği için, çocuklar erken yaşlarda ölmüyorlar. Yi¬ 
ne daha önce insanların ömrü kısa iken, şimdi tıp ilerlediği için insa¬ 
nın ömrü uzamıştır” diyorlar. Kur an ın söylediklerini yalanlamaya 
çalışan bu iddia; şayet biz bir kimsenin iki yıllık bir ömrü kaldığını 
bilebilecek bir ilme sahip olabilirsek ve o şahsın ömrünün birgün da¬ 
ha uzatıldığını görebilirsek, işte o zaman geçerli olabilir. Böyle bir il¬ 
me de kimse sahip olmadığı ve olamayacağı için, hiçkimsenin 

Kuranın bu açıklamasına karşı bir delil getirmesi mümkün değil¬ 
dir. istatistiklere göre şimdi çocuk ölümlerinin öncekilere nazaran 
azaldığının ve insanların ömürlerinin eskisinden daha uzun olduğu¬ 
nun tespit edildiği söyleniyorsa, bu insanların Allah'ın takdirini de¬ 
ğiştirmeye kadir olduklan anlamına gelmez. Muhtelif devirlerde in¬ 
sanlara muhtelif süreler tayin edildiği daha akla yatkın değil midir? 

Ve bu Allah'm bir hikmetidir. Yani falan devirdeki insanların bir has¬ 
talığın ilacım bulmaları sağlanacak, falan devirde de yaşayan insan¬ 
ların hayatının idamesi için herhangi bir vesile bağışlanacaktır. 

26. Yani, sayısız mahlukat için, ayn ayn tafsilat vermek Allah için 
hiç de güç değildir. 
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12 İki deniz bir değildir.27 Şu, tatlı, susuzluğu keser ve içimi kolay; şu 
da, tuzlu ve acıdır. Ancak her birinden taze et yersiniz28 ve takınmakta ol¬ 
duğunuz süs eşyalarını29 çıkarırsınız. O’nun fazlından aramanız ve umu¬ 
lur ki şükretmeniz için gemilerin onda (denizde) suları yara yara akıp git¬ 
tiğini görürsün. 

13 (Allah,) Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağla- 
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yıp-katar;30 güneşi ve ayı emre amade kılmıştır,31 her biri adı konulmuş 

bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunlan (yaratıp düzene koyan) 

Allah, sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur. O’ndan başka tapmakta ol¬ 

duklarınız ise, 'bir çekirdeğin incecik zarına' bile malik olamazlar.32 

14 Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler, işitseler bile size ce¬ 

vap veremezler.33 Kıyamet gününde ise, sizin şirk koşmanızı tanımaya¬ 

caklardır.34 (Bunu her şeyden) Haberi olan Allah gibi sana (hiç kimse) ha¬ 

ber vermez.35 
15 Ey insanlar, siz Allah’a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız;36 Allah 

ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamîd (övülmeye la- 

yık)tır.37 

16 Dileyecek olsa, sizi giderir (yok eder) ve yepyeni bir halk geti¬ 

rir. 
17 Bu, Allah'a göre güç değildir.38 

AÇIKLAMA 

27. Yani, denizlerdeki tuzlu su ve diğer nehir, göl ve çeşmelerdeki 

tatlı su. • 
28. Yani, denizlerdeki etleri yenen hayvanlar. 
29. Yani, inci, mercan, altın vs. 
30. Yani, günün aydırdığı yavaş yavaş azalmaya başladığında, ge¬ 

cenin karanlığı artmaya başlar ve sonunda tamamen karanlık bastı¬ 
rır. Nitekim gece sonunda ufukta önce hafif bir aydınlık meydana ge¬ 
lir ve sonra yavaş yavaş ortalık aydınlanmaya başlar. 

31. Yani, bir nizama tabidirler. 
32. Burada "Ketmir" kelimesi geçmektedir. "Ketmir" Arapçade 

hurmanın çekirdeği üzerindeki çok ince olan zar için kullanılır. Fa¬ 
kat buradaki kullanış sebebi, müşriklerin mabudlannm hakir bir- 
şeye bile sahip olmadıklarına işaret içindir. Bu nedenden ötürü ben 

bu kelimeyi lafzî olarak değil, mecazî olarak tercüme ettim. 
33. Bu onların, sizin davetinizi işitmedikleri, ya da “evet” veya “ha¬ 

yır” şeklinde bir tercih yaptıkları halde cevap vermedikleri anlamına 
gelmez. Sözgelimi bir memura bir konu hakkında müracaatta bu¬ 
lunduğunuzda, o memurun sizin müracaat ettiğiniz konu ile bir alâ¬ 
kası yoksa, müracaatınız bir anlam ifade etmez. Çünkü o memur 
“evet” ya da “hayır” deme yetkisine sahip olmadığı için, kendisinden 
bir cevap alamazsınız. Ama aynı müracaat yetki sahibi birine yapıl- 
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mış olsaydı, müracaatınız değerlendirilir ve kabul edilse de, edilme¬ 

se de bir işleme tabi tutulurdu. 

34. Yani, onlar, "Biz Allah'ın ortaklarıyız, bize kulluk edin deme¬ 

dik. Bizim bunlardan haberimiz bile yoktu. Bizi Allah'a ortak koşu- 

yorlarmış, bize dua ediyorlarmış, farkında bile değildik. Nitekim on¬ 

ların duaları ve adakları bize ulaşmadı" diyeceklerdir. 

35. Buradaki "haberdar"' ifadesi ile Allah kastolunmaktadır. Belki 

bazı kimseler akıl yoluyla ve mantıken, Allah'a ortak koşulan putla¬ 
rın ne kadar zavallı olduklarını bilebilirler ama Allah, o sahte putla¬ 

rın acizliğinden tam anlamıyla haberdardır. Kıyamet günü ise onlar, 

acizliklerini bizzat itiraf edeceklerdir. 

36. Yani, Allah'ın size muhtaç olduğu şeklinde yanlış bir düşünce¬ 

ye kapılmayın. Sizlerin inanıp-inanmaması Allah için bir anlam ifa¬ 

de etmez. O nun takdiri herşeye rağmen vuku bulacaktır, sizler O'na 

ibadet etmeseniz de, O birşey kaybetmez, lâkin sizler yaşadığınız her 

saniye içerisinde O'na muhtaçsınız. Hayatınızı idame ettirebilmek 

için muhtaç olduğunuz imkanları. Allah Teâla sizlerin emrine ver¬ 

memiş olsa, bir an bile ayakta kalamazsınız. Allah'a ibadet etmeni¬ 

zin emredilmesi yine sizin yarannızadır. Çünkü sizlerin dünyada ve 

ahiretteki iyiliğiniz buna bağlıdır. Yoksa Allah'ın kaybedeceği birşey 
yoktur. 

37. "Gani", Herşeye sahip ve herkesten müstağni olan, fakat hiçbir 

şeye muhtaç olmayan demektir. Allah hiç kimsenin kendisine 

"hamd" edip etmemesine muhtaç değildir. O zaten kendisine hamd 

edilmiş olandır. Burada "Gani" ve “Hamid" sıfatlarının her ikisi bir¬ 

den kullanılmıştır. Çünkü Gani olan bir kimse servet sahibi de olsa 

başkalan onun malından faydalanamayabilir, o takdirde bu kimse 

ganidir ama hamid değildir. Ancak, kendisi başkalarından fayda¬ 

lanmadığı halde, başkalarının kendisinden faydalandığı kimse, gani 

ve hamid'tir. işte Allah, hem Ganidir, hem de Hamid'tir. Tüm mah- 

lukat O na muhtaç olduğu ve O ndan faydalandığı için her hamd ve 

şükür O na aittir. 

38. Yani, sizler kendi gücünüze dayanarak dünyaya gelmediniz. 

Şayet Allah dilerse, sizleri bir işareti ile yok eder ve sizin yerinize baş¬ 

ka bir kavim getirir. Bunun için “ne” olduğunuzu bir düşünün ve 

başka kavimlerin kötü sonuçlarına neden olan bu tavırdan vazge¬ 

çin. Bir kavim hakkında menfi bir karar çıktığı takdirde, kâinattaki 

hiçbir kuvvet bunun gerçekleşmesine engel olamaz. 
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18 Hiç bir günahkâr bir başka günahkârın günahını yüklenemez.33 

Eğer yükü ağır olan kimse (bir başkasını) onu taşımaya çağırsa, -bu, onun 

yakın-akrabası da olsa- kendisine ondan hiç bir şey yükletilmez.40 Sen, 

yalnızca gayb ile Rablerinden 'içleri titreyerek-korkmakta' olanları ve 

dosdoğru namazı kılanları41 uyanp-korkutursun. Kim temizlenip-an- 

nırsa, artık o, kendi nefsi için temizlenip-armmıştır. Sonunda dönüş Al¬ 
lah'adır. 

19 Kör olanla (basiretle) gören bir değildir; 

20 Karanlıklara aydınlık, 

21 Gölge ile sıcaklık da. 

22 Diri olanlarla ölüller de bir değildir.42 Gerçekten Allah, dilediğine 

işittirir; sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin.43 

AÇIKLAMA 

39. "Yük" ifadesi ile amellerin sonuçlan kastolunuyor. Yani. Allah 
katında herkes yaptıklanndan sorumlu tutulacak ve hiçkimse bir 
başkasının yaptıklanndan mesul olmayacaktır. Bir şahsın başka bi¬ 
rini kurtarmak için onun yerini almasına da imkan yoktur. Bu ifade, 
Mekkeli müşriklerin, Müslüman olan yakmlanna, “Dininizden vaz- 
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geçin ve atalannızın dinine dönün. Kıyamet gününde biz sizin gü¬ 
nahlarınızı yükleniriz” sözlerine atfen kullanılmıştır. 

40. Yukandaki cümlede; hiçkimsenin başka bir kimseden dolayı 
ceza görmeyeceğini ve herkesin kendi hesabmı yine kendisinin vere¬ 
ceğini bildiren Allah'ın adaleti hakkında söz edilmiştir. Başkalarının 
sorumluluklarını taşıyacaklarını iddia edenler, yalan söylemekte¬ 
dirler. Kıyamet günü kendi yaptıklarının hesabını verdiklerinde, 
kendilerini bile kurtaramadıklarını göreceklerdir. O gün kardeş kar- 
deşden, baba oğuldan kaçacaktır ve hiç kimse bir başkası ile ilgilen¬ 
meyecektir. 

41. Yani, inatçılık edenler, senin tebliğinden asla faydalanamaz¬ 
lar, ancak Allah’tan korkan, O nun önünde eğilen kimseler bu çağrı¬ 
ya kulak verirler ve hidayete sadece onlar ererler. 

42. Bu benzetmelerle, müminler ve kafirlerin şimdiki ve istikbal¬ 
deki hayatlan arasındaki fark açıklanmak isteniyor. Bir grup (kafir¬ 
ler) kâinattaki tüm varlığın hangi hakikate işaret ettiğini görmemek¬ 
tedirler, çünkü gözleri kapalıdır. Diğer grup (müminler) Allah'ın bir¬ 
liğini ve insanoğlunun Allah'ın indindeki sorumluluğunu her zerre¬ 
de idrak etmektedirler, çünkü basiret sahibidirler. Birinciler ceha¬ 
let, zan, vehim ve karanlıklar içindedirler ve Rasülullah'ın (s.a) getir¬ 
diği aydınlıktan bilerek kaçmaktadırlar. İkinciler ise, basiret sahibi 
oldukları için, Hz. Peygamberin (s.a) getirdiği aydınlığı hemen gö¬ 
rürler. Müşriklerin takip ettikleri yolun felakete, Rasülullah'ın (s.a) 
davet ettiği yolun ise hayır ve felaha götürdüğünü anlarlar. Bu iki 
grup insan aynı yolun takipçileri değildirler. Dolayısıyla bunların 
hayat karşısındaki takındıkları tavrın aynı olması ve hayatlarının 
sonunda yok olup gitmeleri mümkün müdür? Kötülüğe ceza, iyiliğe 
mükâfat verilmeyecek midir? Onlara “Gölgenin serinliği ile, güneşin 
şiddetli sıcağının bir olmadığı” söylenerek, bir grubun ateşte yana¬ 
cağı, diğer grubun ise Allah'ın rahmetinin gölgesinde serinleyeceği 
hatırlatılıyor. Yani, sizler her iki grubun sonlarının aynı olacağını 
sanmakla büyük bir yanılgı içindesiniz. Son olarak, müminler diri ve 
zinde kimselere benzeti lirken, inatçı kafirler de ölüye benzetilmiş. 
Yani mümin öyle kimsedir ki, onda duygu, idrak, anlayış, şuur var¬ 
dır ve vicdanı iyilik ve kötülüğü ayıracak derecede hassastır. Kafirler 
ise tam aksine inatçılığa gömülmüştür ve onların hali karanlıklar 
içinde kalmış bir körden daha beter olduğu gibi, kendisinde hiçbir 
duygudan eser kalmamış ölüye benzerler. 

43. Yani, Allah dilerse taşlara bile anlama özelliği verir. Ancak Hz. 
Peygamberin (s.a) görevi bu değildir ve o, sadece tebliğ eder. Onun 
tebliğini, idrakleri, duygulan ve vicdanlan hassas olan ve göğüsleri 
vicdanlanna bir mezar olmayan kimseler anlarlar, işte Rasülullah 
(s.a) ancak böyle kimseleri doğru yola iletir. Çünkü Hakka karşı sa¬ 
ğır ve kör gibi davranan kimseler, Hakkı duyamazlar. Fakat kim o 
makul sözü dinlerse, ancak o Hakkı kabul eder. 
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23 Sen, yalnızca bir uyarıcı-korkutucusun.44 

24 Hiç şüphesiz biz seni, Hak ile bir müjde verici bir uyancı-korkutu- 

cu olarak gönderdik. Hiç bir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı-korku- 

tucu gelip-geçmiş olmasın.45 

25 Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden öncekiler de yalanlandı; pey¬ 

gamberleri ise, kendilerine apaçık olan ayetler,46 sahifeler ve aydınlatıcı 

kitaplar47 getirmişlerdi. 

26 Sonra ben de o küfre sapanlan yakalayıverdim. Beni inkârları na- 
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sil oldu (onlar gördüler)? 

27 Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece biz 
onunla, renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, 

kırmızı, renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık). 
28 İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle deği¬ 

şik48 olanlar vardır. Kullan içinde ise, Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri 
titreyerek-korkari49 Hiç şüphe yok Allah, üstün ve güçlü olandır, bağış¬ 
layandır.50 

29 Gerçekten Allah'ın Kitabını okuyanlar, dosdoğru namazı kılanlar 
ve kendilerine nzık olarak verdiklerimizden gizli vc açık infak edenler; 

kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. 
30 Çünkü (Allah,) onlann ecirlerini noksansız olarak öder ve kendi 

fazlından onlara arttırır.31 Hiç şüphe yok O, bağışlayandır, şükrü kabul 
edendir.52 

AÇIKLAMA 

44. Yani, senin vazifen sadece tebliğ etmek ve onlan gerçeklerden 
haberdar etmektir. Daha fazlası değil. Şayet bir kimse, hidayeti ka¬ 
bul etmez ve dalâlet üzerinde bulunmakta ısrar ederse senin böyle 
kimseler karşısmd^ bir sorumluluğun yoktur. Sen kör ve sağırlara 
anlatamazsın. 

45. "Her topluma mutlaka bir uyarıcı gelmiştir." Bu husus Kuranın 
çeşitli yerlerinde beyan edilmiştir; "Her toplumun bir uyarıcısı var¬ 
dır." (Rad:7) "Andolsun senden önce de, daha evvelki toplumlann herbi- 
rine uyana gönderdik." (Hicr: 10), "Biz her ümmet içinden bir uyancı çı¬ 
kardık." (Nahl: 36), "Biz uyancı göndermediğimiz hiçbir kasabayı mah¬ 
vetmedik." (Şuara: 208). Yanlış bir anlamaya yol açmaması için bu¬ 
rada iki noktaya dikkat etmek gerekir: Birincisi, bir nebinin tebliği¬ 
nin ulaştığı yerlerde, başka bir nebiye ihtiyaç yoktur. Aynca bu ayet, 
her topluma ayn ayrı nebilerin de gönderileceği anlamına gelmez. 
İkincisi nebinin yol göstericiliğinin devam ettiği ve korunduğu zama¬ 
na kadar, yeni bir nebi göndermeye ihtiyaç olmadığı gibi, aynca her 
asır için ayn bir Nebi göndermeye de gerek yoktur. 

46. Yani, bu deliller, çok açık bir şekilde Hz. Muhammed’in (s.a) 
peygamberliğini ispat etmektedir. 

47. Sayfalar (Suhuf) ile kitablar (Kütüb) arasında, sanıyorum şöyle 
bir fark vardır. Sayfalar ahlâki kaideler ve nasihatler ihtiva ederken, 
kitablar bütün bir şeriat vaaz ederler. 

48. Burada, Allah'ın kâinat içerisinde ne kadar muhtelif ve çeşitli 
varlıklar yarattığına işaret olunmaktadır. Aynı toprak ve sudan, 
farklı vasıflarda bitkiler yaratılırken, aym tip ağaçlardan farklı tad ve 
büyüklükte meyveler meydana getirilmiştir. Şayet bir dağa bakarsa¬ 
nız, onun değişik renklerde bezenmiş olduğunu ve değişik kısımla- 
nnda birbirinden çok farklı özelliklere sahip madenler bulunduğu- 
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nu görürsünüz. Mizaç, tabiat ve zihniyetlerin bu kadar farklı olması¬ 
nı (bu konuya 19. ayetten 22. ayete kadar olan bölümlerde işart 
edilmiştir) insanın havsalasının alması mümkün değildir. Çünkü 
tüm insanların huylan, istekleri, duygulan, zihniyetleri, düşünce 
biçimleri aynı olsaydı eğer, yeni bir mahluk yaratmak gerekmezdi. 
Hâlik olan Allah, yeryüzünde sorumluluk taşıyacak olan varlığın 
irade sahibi olması gerektiğinden, onu farklı özelliklerde ve zihniyet¬ 
lerde yaratmıştır. Tüm bunlar, bu hikmetin arkasmda Hakim ve 
Azim bir planlayıcının olduğunu göstermektedir. Bu muazzam niza¬ 
mın ardında, bir planlayıcının olduğunu ancak bir akılsız düşüne¬ 
mez. 

49. Yani, insan Allah'ın sıfatlarını yeterince kavrayamadığı zaman 
Allah'dan korkmaz, fakat Allah'ın gücüne. O nun ilim. Hikmet, Kah- 
har, Cabbar gibi sıfatlarına ne kadar vakıfsa Allah'dan o derece kor¬ 
kar. Dolayısıyla burada ilimden, matematik, felsefe, tarih ve diğer 
pozitif bilimler kastolunmuyor, buradaki söz konusu ilim, Allah'ın 
sıfatlarını bilmektir. Bir kimse tahsil görmüş olsa da, olmasa da Al¬ 
lah'ın sıfatlarından habersizse eğer, o kimse cahildir, öyleki pozitif 
bilimlerde "allame-i cihan" olsa bile bu böyledir. Fakat bir kimse hiç¬ 
bir tahsil görmemiş olduğu halde Allah'ın sıfatlarını biliyor ve O nun 
içinde Allah korkusu bulunuyor ise, o kimse ilim ehlidir. Bu ayetteki 
"alim" ifadesi ile. Kur'an, Hadis, Kelam ilimlerini bilenler kastedil¬ 
mektedir. Ancak bir şahıs dini bilgiye sahip olduğu ölçüde, içinde Al¬ 
lah korkusu taşıyorsa, o zaman ayetin bahsettiği “alim” sınıfına gi¬ 
rer. Nitekim Abdullah bin Mes'ud'dan (r.a) nakledilen bir söz bu hu¬ 
susu doğrulamaktadır. “İlim sadece çok sayıda hadis bilmek değil¬ 
dir. İlim Allah'dan çok korkmaktır.” Haşan Basri (r.a), “alim, Allah'ı 
görmediği halde korkan, Allah'ın sevdiğini seven ve Allah'ın sevme¬ 
diğinden uzak kalan kimsedir” diye buyurmuştur. Bu ayet böyle 
kimselere işaret etmektedir. 

50. Yani, O kuvvet sahibidir, dilediği zaman mücrimleri yakalar ve 
hiçkimse O ndan kaçamaz. Fakat O, aynı zamanda affedicidir. Bu 
yüzden, zalimlere fırsat tanıyarak onlan hemen yakalamaz. 

51. Burada müminlerin amelleri “Ticaret” ile ifade edilmiştir. Yani 
insan kendi sermayesini ticarete yatırarak ümitle çalışır ve sermaye¬ 
si ile çalışmasının karşılığında daha fazla kazanırsa, aynı şekilde bir 
mümin de mal, vakit ve meşakkat sarfederek Allah katında daha faz¬ 
lasını alır. Fakat bu iki ticaret arasında fark vardır. Şöyle ki, dünya¬ 
da ticaret ehli için, kazancın yanında zarar ve iflas söz konusu iken 
bir müminin Allah ile yapüğı ticarette zarar etme ihtimali söz konu¬ 
su bile değildir. 

52. Yani, Allah'ın salih kullarına karşı muamelesi, küçük hatalar 
yapüğmda kölesine kızan ve kızdığında, onun tüm fedakârlıklarını, 
sadakatini unutan hasis bir kimse gibi değildir. Allah, Kerim ve Fey¬ 
yaz dır. Salih kullarının hatalarına göz yumarak, onların yapüklan 
hizmetlere değer verir. 
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31 Kendinden öncekini53 doğrulayıcı olarak sana Kitap'tan vahyetti- 

ğimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz Allah, elbette haber alandır, gö¬ 

rendir.54 

32 Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık.55 Artık 

onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi kendi orta yoldadır, kimi de 

Allah'ın izniyle hayırlarda yanşır-öne geçer. İşte bu, büyük fazlın56 ken¬ 
disidir. 

33 Adn cennetleri (onlanndır); oraya girerler;37 orada altından bile¬ 

ziklerle ve incirlerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri de ipektir. 

AÇIKLAMA 

53. Bu Peygamber (s.a) sîzlere şaşılacak bir mesaj getirmemiştir. 
Sadece daha önce gelen peygamberlerin taşıdıkları mesajı teyid et¬ 
mektedir ki, bu zaten ezelî ve ebedî hakikattir. 

54. Allah'ın sıfatlarını beyan etmekle insanların hayrına ve hida¬ 
yetine delâlet eden hakikate işaret olunmaktadır. Hidayet insanm 
yararınadır, çünkü Allah insan için neyin yararlı olduğunu bilir. Al¬ 
lah Halik olduğu için insanın fıtratım en iyi bilen ve ona en doğru yo¬ 
lu gösterendir. 

55. Burada, Allah'ın Hz. Peygamber den (s.a) sonra Kitab ı ulaştır¬ 
maları için, kendilerini Kitab a varis kıldığı Müslümanlara işaret 
olunmaktadır. Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim, tüm insanlığa 
gönderilmiştir. Fakat ona ve Rasülullahin (s.a) getirdiği talimatlara 
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sadece bu yüce kitabı okuyan ve onunla amel eden kimseler varis 
olurlar. 

56. Yani, Müslümanların hepsi bir değildir. Bu yüzden onlar üç 
grupta değerlendirilmiştir: 

a) "Allah'a ve Rasûlullah'a (s.a) iman ettiği halde talimatlara uyma¬ 
yanlar." Bunlar kendi nefislerine zulmetmektedirler. Mümindirler 
ama asi olmayıp, günahkardırlar. İmanları zayıftır, fakat kalben ve 
zihnen kafir olmadıkları gibi münafık da değildirler. Kendi nefisleri; 
ne zulmettiklerinden ötürü suç işlemişlerdir, ama Allah'ın kitabına 
varis olanların dışında tutulmamışlardır. Ancak asiler, münafıklar, 
kalben ve zihnen kafir olanlar varis olamazlar. Çoğunluğu bu grup¬ 
takiler oluşturmaktadırlar. 

‘ b) "Orta yolu tutanlar." Bunlar varis olmanın şartlarını tam değil, 
yaklaşık olarak yerine getirenlerdir. Bu kimseler Allah'ın emirlerine 
riayet etmeye ve Rasûlullah'ın (s.a.) talimatlarına uymaya gayret 
göstermelerine rağmen, gevşek davranır ve günah işlerler. Onlann 
hayatlarında iyilik de, kötülük de bulunmaktadır. Sayılan birinci 
gruptan az, üçüncü gruptan çoktur. 

c) "İyilik için çalışan ve yine iyilik için birbirleriyle yarışanlar." Bu 
insanlar Kitab a varis olanların başında gelirler. Çünkü varis olma¬ 
nın tüm vecibelerini gereğince yerine getirirler. Kitab a ve Sünnet e 
uyar, insanlara tebliğ etmekte gayret gösterir ve din-i mübin için fe¬ 
dakarlık, hatta kendilerini kurban etmek için öne geçmeye çakşır¬ 
lar. Böyle insanlar, bile bile günah işlemezler. Fakat günah işledikle¬ 
ri takdirde pişman olarak Allah'dan bağışlanma dilerler. Bunlar bi¬ 
rinci ve ikinci gruptan az oldukları için en son zikredilmişlerdir. As¬ 
lında verasetin şartlarını hakkıyla yerine getiren bu insanlar, birinci 
sırayla şereflenmişlerdir. "İşte bu büyük bir fazilettir." cümlesi ile en 
yakın cümle arasında bir ilişki kurmaya çalışarak, bu cümle ümme¬ 
tin iyiliği için yanşan ve ümmetin en makbul olan insanlarına işaret 
eder. Şayet yukandaki cümleyi tüm paragrafa dahil edersek, o za¬ 
man bu, Kur an ı ve Rasûlullah'ın (s.a) talimatlarını kabul eden her¬ 
kes için fazilettir. 

57. Müfessirlerden bir grup, mezkur cümlenin, en yakın cümleyle 
bir ilişkisi olduğunu söylemişlerdir. Yani, iyilik için yanşanlar en fa¬ 
ziletlidir ve sadece onlar cennete gireceklerdir. Diğer iki grup hak¬ 
kında ise, onlann kendi hallerini düzeltmeleri ve iyilikte yanşanlar- 
dan olmalan için susmuşlardır. Bu husus üzerinde Zemahşeri ıs¬ 
rarla durmuş ve İmam Razi'de kendisini onaylamıştır. 

Müfessirlerin çoğu ise, mezkur cümlenin tüm paragrafa dahil 
edilmesi görüşündedirler. Yani, hesaba çekilmeden ve hesaba çekil¬ 
dikten ve cezalannı çektikten sonra bu üç grup da cennete girecek¬ 
tir. Ayetin siyak ve sibakından da böyle anlaşılıyor. Çünkü ilerideki 
ayetlerde Kitab a varis olanlann karşılığında, başka bir gruptan, ya¬ 
ni cehenneme giren kafirlerden bahsedilmektedir. Bu husus. 
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Kurana inanan bir kimsenin Cennete ve Kurana inanmaktan imti¬ 
na eden bir kimsenin de Cehenneme gireceğini gösteriyor. İmam Ah¬ 
met, Ibn Cerir, Ibn Ebi Hatim, Taberi, Beyhakı ve bazı muhaddisle- 
rin naklettiklerine göre, Hz. Ebu Derda (r.a) Rasûlullahdan (s.a) şöy¬ 
le bir rivayette bulunmuştur: 

“Rasûlullah dedi ki: İyilikte ileri gidenler ve başarıya ulaşanlar, 

kendilerine hiç hesap sorulmadan Cennete gireceklerdir. Orta yolu 
tutanlar hesaba çekileceklerdir, ama hesaplan kolay olacaktır. Di¬ 
ğerleri yani nefislerine zulmedenler ise hesabın sonuna kadar bekle¬ 
tilecekler ve daha sonra Allah onlara rahmet edecektir. Böylece bun¬ 
lar da Cennete girecek ve “Bizi sıkıntı ve kederden kurtaran Allah'a 
hamdolsun” diyeceklerdir.” 

Bu hadisde, ehli imanın üç grubunun da ayn ayn sonlannı bildi¬ 
ren Hz. Peygamber (s.a), bu ayeti izah etmiş olmaktadır. Kolay he¬ 
sap; orta yolu tutanların toplu olarak hesaba çekilecekleri ve yaptık¬ 
larından tek tek sorgulanmayacaklan anlamına gelmektedir. Fakat 
kafirler, bunların tam aksine yaptıklarından ayn ayn sorgulanacak 
ve ceza göreceklerdir. Bu ceza onlann inkârlarına karşılıktır. Aynca 
İşledikleri suçların cezasını da çekeceklerdir. Müminler ise, iyi ya da 

kötü yaptıkları amellerden topluca hesaba çekilecek ve her kötü 
amelinden ayn ayn cezalandınlmayacaklardır. Müminlerden nefis¬ 
lerine zulmeden kimseler hesap süresi bitene kadar mahşer meyda¬ 
nında bekleyeceklerdir. Yani cehenneme girmeyecek, sadece ceza 
gününün şiddeti içinde uzun bir süre (Kimbilir kaç asırlık bir uzun¬ 
lukta olacaktır) bekletilerek cezalandırılacaklardır. Ancak, Allah, 
hesap süresi bitince onlara merhamet ederek “bu kullanım da Cen¬ 
nete götürün” diyecektir. Bu konu hakkında muhaddisler sahabe¬ 

den (Hz. Ömer, Hz. Osman, Ibn Mes'ud, Ibn Abbas, Hz. Aişe, Ebu Sa- 
id b. Hudri, Berra b. Azib) birçok rivayetler nakletmişlerdir. Sahabe 
böyleşine nazik konularda Rasûlullah dan (s.a) işitmedikleri birşeyi 

söylemezlerdi. 
Bundan kendi nefislerine zulmeden kimselerin, Cehenneme hiç 

gitmeyecekleri ve hesap bitene kadar bekleyecekleri anlaşılmamalı¬ 

dır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve hadislerde ehl-i iman bile olsa bazı 
suçları işleyenlerin cehenneme gitmekten kurtulamayacakları be¬ 
yan olunmuştur. Sözgelimi bir mümin başka bir mümini kasten öl¬ 

dürürse Cehenneme gider. Bunu Allah Teâla bildirmiştir. Yine örne¬ 
ğin Kur an da Allah'ın emrettiği veraset kanununa muhalefet eden¬ 
ler, faiz alanlar, “ateş ehli” denilerek cehenneme gönderilecektir. 

Bunların dışında hadislere göre büyük günahları işleyenler de aynı 
akibete uğrayacaklardır. 
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34 Derler ki: "Bizden hüznü giderip-yok eden38 Allah'a hamdolsun; 

şüphesiz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir."59 

35 "Ki O, bizi kendi fazlından (ebedi olarak) kalınacak bir yurda60 

yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bık¬ 

kınlık da dokunmaz."61 

36 İnkâr edenlere gelince,62 onlar için de cehennem ateşi vardır. Onlar 

için ne karar verilir, ki, böylece ölüversinler, ne de kendilerine onun aza¬ 

bından (bir şey) hafifletilir. İşte biz, her nankör olanı böyle cezalandırı¬ 
rız. 

37 İçinde onlar (şöyle) çığlık atarlar: "Rabbimiz, bizi çıkar, yaptığı¬ 

mızdan başka salih bir amelde bulunalım." Size orda (dünyada), öğüt 

alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi?63 Size uya- 

np-korkutan da gelmişti. Öyleyse (azabı) tadın; artık zalimler için bir 

yardımcı yoktur. 

38 Hiç şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilendir. Gerçek şu 

ki O, sinelerin özünde (saklı) olanı bilir. 

39 Yeryüzünde sizi halifeler kılan64 O'dur. Öyleyse kim küfre sapar¬ 

sa, artık küfrü kendi aleyhinedir.63 Rableri katında kâfir olanlara kendi 

küfürleri gazabtan başkasını arttırmaz ve kâfir olanlara kendi küfürleri 

kayıptan başkasını da arttırmaz. 

40 De ki: "Siz, Allah’ın dışında tapmakta olduklarınız ortaklarınızı 

gördünüz mü?66 Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da on¬ 

ların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de 

onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge67 üzerinde midirler? Hayır, zul¬ 

metmekte olanlar, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar.68 

AÇIKLAMA 

58. Yani, “Dünyada her türlü perişanlık ve sıkıntı ile karşı karşıya 
iken onlardan kurtularak, ahiret hakkındaki korkulanınız sona er¬ 
di. Artık rahatız ve herhangi bir sorunumuz kalmadı.” 

59. Yani, “günahlarımızı affetti ve bize yaptığımız küçük işler dola¬ 
yısıyla, büyük lütuflar bağışladı.” 

60. Yani, “Dünya bir merhale idi, onu aştık.... Diğer bir merhalede 
mahşerdi, onu da aştık. Artık bundan sonra aşmamız gereken bir 
merhale kalmadı.” 

61. Yani, “Bizim çekmemiz gereken tüm zahmetler bitti. Şimdi bu¬ 
rada bize zahmet çektirecek hiçbir zorluk ve meşakkat bulunmu¬ 
yor.” 

62. Yani, bu mesaj, Hz. Muhammed e (s.a) gelmişti. Onlar ise, ona 
inanmadılar ve inkar ettiler. 

63. Bu kelimeyle, iyi ve kötü arasını ayırabilmenin mümkün oldu¬ 
ğu ve hesaba çekilmeyi hak edici bir yaş limiti kastedilmektedir. Bu 
yaştan sonra insana, doğru yola girmesi için ne kadar fırsat tanın¬ 
mışsa, sorumluluğu da o derecede artacaktır. Hatta bir kimse uzun 
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bir süre yaşamış olmasına rağmen Allah'a inanmamış ise eğer, ken¬ 
disinin hiç özrü bulunmayacaktır. Ay m hususda bir hadis, Ebu Hu- 
reyre ve Süheyl b. Sa'd kanalıyla Rasûlullah'tan (s.a) rivayet edilmiş¬ 
tir: “Şayet bir kimse kısa bir ömür yaşamışsa onun için küçük bir 
özür sözkonusudur. Ancak 60 sene ve daha fazla yaşamışsa artık 
onun için hiçbir özür ileri sürme imkanı yoktur." (Buhari, Nesei, İbn 
Cerir, fbn Ebi Hatim) 

64. Bu iki anlama gelebilir. Birincisi “Sizleri daha önce geçmiş olan 
kavim ve nesillerin yerine getirdik." İkincisi, “Sizler bu dünyada sa¬ 
dece halifesiniz, yani mülkün sahibi olan Allah, kendi mülkünde siz- 
lere geçici olarak tasarruf etme yetkisi vermiştir.” 

65. “Sizleri daha önce geçmiş olan kavim ve nesillerin yerine getir¬ 
dik" şeklindeki, birinci anlamı ele aldığımız takdirde bu ayeti şöyle 
anlamak mümkün olur: “Daha önce geçmiş olan o kavimlerin, ken¬ 
dilerinden daha önceki kavimlerden ders almadıkları gibi, sizler de 
aynı tavrı sürdürür, ve küfürde ısrar ederek kendinizden önceki ka¬ 
vimlerin akibetinden ders almazsanız, sizlerin sonu da bir felaket 
olacak ve bu yaptıklarınızın karşılığım göreceksiniz”, şayet “Allah bu 
dünyada bazı yetkiler vermek suretiyle sizleri halife kıldı” anlamını 
tercih edersek, o takdirde bu ayet şöyle anlaşılabilir: “Bir kimse hali¬ 
fe olduğunu unutarak kendini asıl kudret sahibi sanmaya başlar ve¬ 
ya asıl kudret sahibinin yerine başka birine itaat ederse eğer, bu is¬ 
yanının kötü sonuçlarını görecektir.” 

66. Burada “ortaklarınız" ifadesi kullanılmıştır. Aslında onlar Al¬ 
lah'ın ortağı değildir. Fakat müşrikler onlan Allah'a ortak koştukları 
için “ortaklarınız” ifadesi geçmektedir. 

67. Yani, onların elinde, “filan zat şifa verir, filan keramet sahibi iş 
bulur, şu bölgede filan zat bu işleri yürütmektedir ve yetkilidir” şek¬ 
linde ya da “insanlar şu kimselere müracaat etsinler, yalvarsınlar, 
onlara adak adasınlar ve sahip oldukları nimetlere karşı onlara şük¬ 
retsinler” diye benim tarafımdan verilmiş bir belge mi bulunmakta¬ 
dır? Ellerinde böyle bir belge varsa göstersinler. Şayet böyle bir belge 
yoksa, o zaman bu müşrikçe düşünce ve itikatların hangi temele da¬ 
yandığını bir düşünsünler. Yerde ve gökte yaptığınız ve övdüğünüz 
zatların, Allah'ın saltanatı içerisinde bir pay sahibi olduklarına dair 
herhangi bir deliliniz var mıdır? Sizler asla böyle bir delil bulamazsı¬ 
nız Allah'ın bu kimselere yetki verdiğine dair bir belgeniz var da, siz¬ 
ler »öyle bir yetkiyi bu yüzden mi onlara veriyorsunuz? Böyle bir bel¬ 
geniz bulunmuyor olmasına rağmen onlara bu yetkiyi tanırken ve bu 
düşünceyi savunurken neye dayanıyorsunuz? Yoksa siz dilediğine 
yetki veren kâinatın sahibi misiniz? 

68. Yani, kahinler, mücavirler, brahmanlar, panditler, hatipler ve 
onların yardımcıları dinlerinin ticaretini artırmak ve halkı kandır¬ 
mak için “Filan şeyhin, filan zaün eteklerine yapıştığınız takdirde, 
onlar tüm işlerinizi düzene sokarlar ve ahirette sizleri Allah'ın aza¬ 
bından kurtarırlar” şeklinde yalan hikâyeler uydururlar. 
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41 Hiç şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kud¬ 

reti altında) tutmaktadır. Andolsun, eğer onlar zeval bulacak olsa, kendi¬ 

sinden sonra artık onları kimse tutamaz.69 Şüphesiz O, Halım olandır, 

bağışlayandır.70 

42 Yeminlerinin olanca güçleriyle, kendilerine bir uyancı-korkutucu 

gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda71 

olacaklarına dair, Allah'a and içtiler. Ancak onlara uyancı-korkutucu 
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geldiğinde, nefretlerinden başkasını artırmadı. 
43 (Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğün tasarla¬ 

yıp düzenleyerek. Oysa hileli-düzen, kendi sahibinden başkasını sanp- 

kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemek¬ 
tedirler? Sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın 
ve sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. 

44 Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, böylelikle kendilerinden 
öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler;72 üstelik onlar, kuv¬ 
vet bakımından kendilerinden daha şiddetliydiler. Göklerde de, yerde 

de Allah’ı aciz bırakacak hiç bir şey yoktur. Hiç şüphesiz O, bilendir, güç 
yetirendir. 

45 Eğer Allah, kazanmakta oldukları dolayısıyla insanları (azab ile) 

yakalayıverecek olsaydı, (yerin) sırtı üzerinde hiç bir canlıyı bırakmazdı, 
ancak onlan, adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda 
ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir. 

AÇIKLAMA 

69. Yani, bu muazzam kâinat Allah'ın izniyle ayakta durmaktadır. 
Yoksa bir meleğin, cinin, peygamberin veya bir veli ya da kutubun 
kâinatı ayakta tutmaya gücü yoktur. Bırakın kâinatı ayakta tutma¬ 

yı, onlar kendi hayatlarını sürdürebilmek için bile her saniye Allah'a 
muhtaçtırlar. Onların ilahlık sıfatı olduğunu veya kendilerinde bir¬ 
takım ilahi yetkiler bulunduğunu sanmayın, çünkü bunların hepsi 
safsatadır. 

70. insanoğlunun bunca küstahlığa rağmen Allah'ın onlara fırsat 
tanıması ve hemen cezalandırmaması. O nun büyük bir lütfudur. 

71. Bu sözü Arapların ve Kureyş'in ileri gelenleri özellikler Yahudi 
ve Hıristiyanlar. Hz. Muhammed'e (s.a) daha peygamberlik gelme¬ 
den Önce toplumun çok kötü olan ahlâkî manzarasını gördüklerinde 
diyorlardı. Bu söze, En am: 156-i 57 de işaret edilmiştir. Yine Saffat 
Suresi nin 167-169. ayetlerinde bu söz zikredilmiştir. 

72. Yani, daha önceki kavimler kendi dönemlerindeki peygamberi 

yalanladıklarında nasıl helâk olmuşlarsa bunlar için Allah’ın aynı 
kanunu geçerlidir. 

FATIR SURESİNİN SONU 
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36 
• 

YASİN SURESİ 

GİRİŞ 

Adı: Birinci ayette geçen “Yasin" kelimesi surenin adı olmuştur. 
Nüzul Zamanı: Bu surenin muhtevasından, Mekke döneminin or¬ 

talarında veya sonlarına doğru nazil olduğu anlaşılmaktadır. 
Konu: Kısaca bu surede, Hz. Muhammed in (s.a) peygamberliğini 

inkar etmenin, alay ve zulüm ile karşı koymanın korkunç sonuçla¬ 
rıyla Kureyşli müşrikler korkutulmaktadır. Her ne kadar deliller öne 
sürülerek açıklamalar yapılıyorsa da bu surede “İnzar” esastır ve 
ağır basmaktadır. 

Üç hususta deliller öne sürülmüştür. 
1) Tevhid hakkında delil olarak, kâinatta cerayan eden hadiselere 

işaret edilerek, insanın aklına hitab edilmiştir. 
2) Ahiret hakkında ise, kâinat, insan yapısı ve her akıl sahibinin 

düşünebileceği hususlar delil olarak ileri sürülmüştür. 

3) Risalet hakkında şunlar delil olarak verilmiştir: Hz. Peygamber 
(s.a) İslam'ın tebliği dolayısıyla çektiği meşakkatlerden ötürü, sîzler¬ 
den hiçbir surette ücret istemez. Çünkü, o bunlan karşılıksız yap¬ 

maktadır. Aynca Rasûlullah'ın (s.a) tebliğ ettiği mesaj akla uygun¬ 
dur ve bu mesajı kabul etmek sizlerin yararınadır. 

Burada, kalplerdeki kilitlerin kırılması ve kalbinde az çok duygu 
bulunan hiçbir kimsenin etkilenmekten hali kalmaması için, kuv¬ 
vetli bir üslûbla tehdit ve tenbih gayet şiddetli bir şekilde tekrarlan¬ 
mıştır. 
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İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesai. İbn Mace ve Taberani, Hz. Mu- 
akkıl b. Yesar'dan, Rasûlullah'ın (s.a) şöyle bir hadisini rivayet et¬ 
mişlerdir: “Yasin Suresi Kuran’m kalbidiir.” Fatiha Suresi hakkın¬ 

da. adeta Kur an ın bir özeti olduğundan nasıl “Kitab ın anası” den¬ 
mişse. Yasin suresi için de “Kuranın çarpan kalbi" denmiştir. Sure¬ 
ye böyle denilmesinin nedeni, onun etkileyici bir üslûbta ruhları ha¬ 
rekete geçirmesi ve onları durgunluktan kurtarmasıdır. 

Yine Hz. Muakkıl b. Yesar'dan imam Ahmed, Ebu Davut ve İbn 
Mace, Rasûlullah'dan şöyle bir hadis rivayet ederler, “ölmekte olan¬ 
lara Yasin Suresi ni okuyun.” Hadisin maksadı, ölüm yaklaştığında, 
İslam'ı toplu bir şekilde hatırlatmak ve İslam akidesinin zihinlerde 
tazelenmesini sağlamaktır. Böylece sözkonusu kişinin gözü önünde 

ahiret manzarası canlanacağı için, öbür dünyada ne gibi sahnelerle 
karşılaşacağını bilir ve kendisini buna hazırlar. Bunun bir faydası 
olabilmesi için kişi Arapçayı bilmiyorsa da. zikrin amacına ulaşabil¬ 
mesi bakımından mealini okuması gerekir. 
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

1 Yasin.1 

2 Andolsun hikmetli Kur'an'a, 
3 Gerçekten sen, gönderilen (peygamber)lerdcnsin.2 
4 Dosdoğru olan bir yol üzerinde. 

AÇIKLAMA 

1. "Yasin"in anlamı, lbn Abbas, lkrime, Dahhak, Haşan Basri ve 

Sufyan b. Uyeyne'ye göre, “Ey insan" veya “Ey Şahıs”tır. Bazı müfes- 

sirlere göre ise Yasin, “Ya Seyyid"in kısaltılmışıdır. Bu tevile göre, 

ayetin muhatabı Rasûlullah'dır. 

2. Böyle bir başlangıç -haşa- Rasûlullah'm (s.a) peygamberliğin¬ 

den şüphede olması ve Allah'ın onu inandırmaya çalışması anlamı¬ 

na gelmez. Bu şekilde bir giriş, Kureyşli müşriklerin. Hz. Muham- 

med'in (s.a) peygamberliğini şiddetle inkâr etmelerinden ötürü ya¬ 

pılmış ve bu yüzden Allah surenin başında “Şüphesiz sen gönderil¬ 

miş peygamberlerdensin” diye buyurmuştur. Yani kafirler gerçek¬ 

ten büyük bir yanılgı içindedirler. Bundan dolayı Kur an a yemin 

edilerek, Kur an “Hakim” sıfatıyla birlikte anılmıştır. “Kur'an senin 

peygamberliğine bir delildir ve hikmet doludur.” Böylesine hikmetli 

sözleri ancak bir peygamber tebliğ edebilir. Çünkü bu sözler bir in¬ 

sanın yeteneklerinin çok üstündedir. Hz. Muhammed i (s.a) tanıyan 

herkes bu sözlerin ona ait olmadığını veya başka bir kimseden öğ¬ 

renmediğini çok iyi bilir. (Daha fazla bilgi için bkz. Yunus an: 2, 21- 

22, 44-4), lsra an: 104-105, Nur-Giriş Bölümü, Şuara an: 1, Nemi 

an: 93, Kasas an: 62-64, 102-109, Ankebut an: 88-91, Rum an: 1-3 

ve tarihsel arkaplan bölümü) 
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5 (Kur’an) Güçlü ve üstün olan, esirgeyen (Allah')ın indirmesidir.3 
6 Babalan uyanlıp-korkutulmamış, böylece kendileri de gafil kalmış 

bir kavmi uyarıp-korkutman için (gönderildin).4 
7 Andolsun, onlann çoğu üzerine o söz hak olmuştur; artık onlar inan¬ 

mazlar.5 

8 Gerçekten biz onlann boyunlanna, çenelere kadar (dayanan) halka¬ 

lar geçirdik; bu yüzden başlan yukarı kalkıktır.6 
9 Biz onlann önlerinde bir sed, arkalannda da bir sed çektik. Böyle¬ 

likle onlan örtüverdik, artık görmezler.7 

AÇIKLAMA 

3. Burada Kur an ı inzal eden Allah'ın iki sıfatı beyan edilmiştir. 
Birincisi, Galib ve Kuvvetli, İkincisi Rahim, yani merhametli. Birinci 

sıfatın beyan edilmesinin nedeni, sözkonusu tebliğ ve nasihatin, sîz¬ 
ler onu inkar ettiğinizde aciz bırakılabileceğiniz güçsüz birinden sa¬ 
dır olmamasıdır. Bilakis bu mesaj, herşey üzerinde galip olan kâina¬ 
tın sahibindendir. O nun emirlerine kimse karşı koyamayacağı gibi, 
hiçbir kimse O ndan kaçıp kurtulamaz. İkinci sıfatın zikredilmesi¬ 
nin nedeni ise, Allah'ın merhametinden ötürü, hidayete ermeniz, 
dünya ve ahirette başarıya ulaşmanız için, sizlere Kitab ve Peygam¬ 
ber göndermesidir. 

4. Bu ayete iki şekilde anlam vermek mümkündür. Birincisi bizim 
mealde verdiğimiz anlamda. Diğeri ise “gaflet içinde kalmış ataları¬ 
nın uyarıldığı gibi bu toplumu da uyarın" şeklinde. Birinci anlamı 

kabul ettiğimiz takdirde ayetin şu şekilde anlaşılması mümkündür: 
“Daha önceden birçok peygamber gelip geçmesine rağmen, bunların 
yakın zamandaki baba ve dedelerine peygamber gelmemişti. Dolayı- 
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sıyla bunlar daha Önceki nesillere gelen talimatları unuttuğu için, 
yemde tebliğde bulunun.” 

Her iki anlam da doğrudur. Ancak burada akla şöyle bir soru gele¬ 
bilir: “Bunca zaman içinde kendilerine bir uyarıcı gelmediği halde bu 
insanlar nasıl sorumlu tutulabilir?” Bu soruya şöyle cevap verilebi¬ 

lir. Allah'ın bir topluma gönderdiği peygamberin talimatları uzak 
bölgelere kadar yayılır ve onun getirdiği ışık yanmaya devam ederse, 
yeni bir peygamberin gönderilmesine gerek yoktur. Fakat onun ge¬ 
tirdiği ışık ne zaman söner ve izleri yok olursa, işte o zaman Allah ye¬ 

ni bir peygamber gönderir. Bir peygamberin talimatları diri ve net 
olarak kaldığı sürece, o dönem bir peygamber olmaksızın geçti dene¬ 
mez. Araplara Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. İsa 
gibi peygamberler gelmiş, ayrıca onlann talimatlarını yinelemek için 

Arabistan'a içeriden ve dışarıdan gelenler olmuştur. Bundan, Arap- 

lar aracında bu “mesaj”m bilindiği anlaşılıyor. Ancak mesajın izleri 
kaybolmaya yüz tutup hurafeler ile karıştığında, Hz. Muhamnıea 
(s.a) Allah'ın izniyle peygamber seçilmiştir. Böylece Hz. Muham- 

med'in (s.a) peygamberliği ile birlikte gelen mesajın kaybolmayacağı 
ve hurafelerle karışmayacağı garanü edilmiştir. (İzah için bkz. Sebe 
an: 5). 

5. Burada kesinlikle iman etmemeye karar vermiş ve Rasûlul- 
lah'ın (s.a) her dediğine karşı çıkma durumunda olan kimselere işa¬ 
ret olunmaktadır. Onlar hakkında “azabı hak ettiler ve artık, iman 
etmezler" şeklinde karar verilmiştir. Bundan şöyle bir anlam çıkar: 
Hz. Peygamber (s.a) gerektiği şekilde tebliğ yapmış olduğu halde yine 
de inkarlarında diretirlerse şayet, Allah bu inatlanndan ötürü onla¬ 
ra iman nasip etmez. Aynı konu ileride şu şekilde açıklanmıştır: 
“Sen ancak zikre uyan ve görmediği halde Rahman dan korkan kim¬ 
seyi uyarabilirsin." (Yasin: 11) 

6. "Boyun halkası" ifadesi ile onlann hakkı kabullenmelerine engel 
olan inatlan kastedilmiştir. "O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır 
ve bu yüzden kafalan yukan kalkıktır" ifadesiyle de tekebbür göstere¬ 

rek kasıldıkları anlatılmak isteniyor. Allah, inatçılıktan dolayısıyla 
onların boyunlanna, kibir ve büyüklenme halkası geçirmiştir, ne 
kadar delil getirilirse getirilsin hakikati göremezler ve apaçık delilleri 
bile kabul etmezler. 

•• 

7. "Önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çektik" ifadesi ile onlann 
yapılanndaki inat ve kibir dolayısıyla geçmiş olaylardan ders alma- 

dıklan gibi, geleceklerini dahi hiç düşünmedikleri kastolunuyor. 
Çünkü taassub, onlann her yanını kapladığı ve yanlış düşünceleri 
gözlerine perde olduğu için, apaçık hakikatleri görememektedirler. 

Şayet selim bir fıtrata sahip olsalardı, bu hakikatleri görebilirler¬ 
di. 
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10 Kendilerini uyanp-korkutsan da, uyarmayıp-korkutmasan da on¬ 
lar için birdir; onlar iman etmezler.8 

11 Sen ancak, zikre (Kur’an'a) uyan ve gayb ile Rahman olan (Allah')a 
(karşı) içi titreyerek korku duyan kimseyi uyanp-korkutursun. İşte böy- 
Iesini, bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele. 

12 Şüphesiz biz, ölüleri biz diriltiriz; onların önden takdim ettikleri¬ 
ni ve eserlerini de biz yazanz.9 Biz her şeyi, apaçık olan bir kitapta tesbit 
edip korumuşuz. 

13 Sen onlara, o şehir halkının örneğini ver; hani oraya elçiler gelmiş¬ 
ti.10 

AÇIKLAMA 

8. Bu. “tebliğ etmeye gerek yok” anlamına gelmez. Yani senin tebli¬ 
ğin hertürlii insana ulaşır. Bunların bazıları yukanda zikredilmiş¬ 

tir. Diğerlerinin bahsi ileride gelecek ayetlerde sözkonusu edilecek¬ 
tir. Birinciler, yani tekebbür ve inat içinde olanlar, sana karşı çık¬ 
makta kararlıdırlar. Bu yüzden onlar için üzülmene gerek yok, boşu¬ 

na meyus olma ve tebliğe devam et. Çünkü sen bu insanların içinde, 
Allah tan korkarak, doğru yola girmek isteyen kimselerin de buluna¬ 
bileceğini bilmelisin. Tebliğ ederken gerçek muhatabın işte bu in¬ 
sanlardır, onlan aramak ve bir araya getirmek senin görevindir. Di¬ 
ğerlerini bırak, bu insanları bulmaya çalış. 

9. Bundan, insanların amellerinin üç şekilde kaydedildiği anlaşılı¬ 
yor. Birincisi, insanın iyi ve kötü tüm amelleri Allah'ın indinde kayıt¬ 
lıdır. İkincisi insanın amelleri anında tespit edilmektedir. Sonra 
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bunlar kıyamet günü ortaya çıkacaktır. Yani, insan tüm sözlerini, 
niyetlerini, arzularını zihninde yazılı bulacak ve yine tüm davranış¬ 
ları bir film şeridi gibi gözünün önünden geçecektir. Üçüncüsü ise 

insanın ölümden sonra geride bırakacağı iyi ya da kötü tesirlerdir. 
Bu tesirler nereye ve ne zamana kadar devam ederse, o kimsenin he¬ 
sabına işlenecektir. Sözgelimi, kişinin çocuğunu iyi veya kötü şekil¬ 

de terbiye etmiş olması dolayısıyla o çocuğun topluma olan etkileri, 
yani insanın ektiği tohumun karşılığı olan sevap veya günah, onun 
hesabma işlenecektir. 

10. Kadim müfessirlerin çoğu bu şehri Antakya, iki elçiyi de iki ha 
vari sanmışlar ve bu olayın kral Antiochus döneminde geçtiğini söy¬ 

leyebilmişlerdir. Fakat lbn Abbas, İkrime, Katade, Ka’b el-Ahbar ve 

Vehb bin Münebbih bu kıssayı Hıristiyanların güvenilir olmayan ri¬ 
vayetlerine dayanarak nakletmişlerdir. Oysa bu kıssanın tarihi bir 
mesnedi yoktur. Antakya’da bu sülaleden 13 kral, “Antiochus" laka¬ 

bıyla M.ö.65’e kadar hüküm sürmüştür. Ayrıca Hz. İsa’nın (a.s) An¬ 
takya’ya tebliğ etmeleri için havari gönderdiğine dair Hıristiyanların 
dayandıkları hiçbir belgeleri yoktur. Bilakis Kitab-ı Mukaddes'in, 
“Rasûllerin işleri” bölümünden, Hz. İsa'nın (a.s) göğe kaldınlışından 
birkaç sene sonra Hıristiyan mübelliğlerin ilk kez Antakya'ya gittik¬ 
leri anlaşılıyor. Bundan Allah Teâlâ'nın hiçbir peygamberini oraya 

göndermediği veya peygamberlerinden birini herhangi bir elçi tayin 
etmediği belli olmaktadır. Şayet bir şahıs oraya kendiliğinden tebliğ 
etmeye gitmişse bile, o şahsa Allah ın peygamberi denilerek, tevil ya¬ 
pılamaz. Yine Kitab-ı Mukaddeste, Antakya’da yahudi olmayan bir¬ 
çok kimsenin Hıristiyanlığı kabul ettiklerinden söz edilmektedir. 
Oysa Kur an yukarıdaki beldenin önemli bir özelliğini, belde halkı¬ 
nın peygamberin davetini reddetmiş olmaları ve dolayısıyla azaba 
uğradıkları şeklinde açıklar. Tarihi hiçbir belgede Antakya’ya azab 
geldiğine dair bir kayıt yoktur. O halde Antakya halkının peygam¬ 

berleri reddettiğini ve bu yüzden azaba uğradıklarını iddia etmek 
mümkün değildir. 

Yukarıda da zikredildiği gibi, Antakya sözkonusu “belde” olamaz. 

Hangi belde olduğu Kur an da bildirilmemiş ve Rasûlu İlah‘dan (s. a) 
bu konuda hiçbir hadis gelmemiştir. Aynca bu “Rasûllerin" kim ol¬ 
duklarından da bahsedilmemiştir. Kur an kıssayı sadece bir vakıa 

olarak zikrettiği için belde ve Rasûllerin isimlerinin bilinmesi pek ge¬ 
rekli değildir. Sözkonusu kıssanın aktarılma amacı: “Kureyşlilere 
sizler nasıl inat ve zıtlıkla Rasûlullah'ı (s.a) inkar ediyorsanız, o bel- 
dedekiler de aynı yanılgı içindeydiler. Aynı yolu takip ettiğiniz ve ina¬ 
dınızda ısrarlı olduğunuz takdirde, sizlerin sonu da o beldedeki in¬ 
sanlar gibi olacaktır" demek suretiyle uyanda bulunulmaktadır. 
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14 Hani biz onlara iki (elçi) göndermiştik, fakat onlar ikisini yalanla¬ 
mışlardı. Biz de (iki elçiyi) bir üçüncüyle güçlendirdik; böylece dediler 
ki: "Şüphesiz biz, size, gönderilmiş elçileriz." 

15 Dediler ki: "Siz, bizim benzerimiz olan bir beşerden11 başkası de¬ 
ğilsiniz, Rahman (olan Allah) da herhangi bir şey indirmiş değildir.12 
Siz, yalnızca yalan söylemektesiniz." 

AÇIKLAMA 

11. Diğer bir anlamıyla “Sizde bizim gibi bir insansınız ve peygam¬ 

ber olamazsınız” demek istiyorlar. “Muhammed bir peygamber de¬ 
ğildir. Çünkü o da bizim gibi bir insandır” şeklinde aynı düşünceyi 
Mekke'deki müşrikler de savunuyordu. 

“Dediler Bu peygambere ne oluyorki yemek yiyor, çarşılarda gezi¬ 
yor, ona kendisiyle birlikte uyancı olacak bir melek indirilmeli değil 
mi?” (Furkan: 7) 

“Kalbleri eğlencededir. O zulmedenler (aralarındaki) şu konuş¬ 
mayı gizlediler. Bu (Muhammed)'de sizin gibi bir insan değil mi? 
Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılacaksınız?” (Enbiya :3) 

Kur'an-ı Kerim Mekkeli müşriklere, “bu tür cahilce düşünceleri 
ilk kez sizler ortaya atmış değilsiniz. Bilakis sizden önceki toplum- 
larda da “bir beşer resul, bir rasûl de beşer olamaz" şeklinde cahilce 

düşünceler öne sürmüşlerdi” diye bildiriyor. Nitekim Nuh kav-ninin 
ileri gelenleri de, onun risaletini reddederken aynı şeyleri söylemiş¬ 
lerdir. 

“(Nuh) kavminin içinden ileri gelen bir grup (şöyle) dedi: Bu da si¬ 
zin gibi bir insandan başka birşey değildir. Size üstün gelmek isti¬ 
yor. Eğer Allah dileseydi melekleri indirirdi. Biz atalarımızdan böyle 
birşey işitmedik.” (Müminun: 24) 

Ad kavmi, Hz. Hud (a.s) için aynı şeyleri söylemişlerdir. 
“(Ad) kavminden kendilerine dünya hayatının bol nimetlerini ver¬ 

diğimiz o inkar eden ve ahirete kavuşmayı yalanlayan eşraf takımı 
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dedi ki; bu da sizin gibi bir insandan başka birşey değildir. Sizin ye¬ 
diğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor. Eğer sizin gibi bir insana 
itaat ederseniz o takdirde siz, mutlaka hüsrana uğrayanlardan olur¬ 
sunuz.” (Müminun: 33, 34) 

Semud kavmi, Hz. Salih (a.s) için aynı şeyleri söylemiştir. '‘Bizden 
bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık 
içine düşmüş oluruz, dediler.” (Kamer:24) 

Yaklaşık olarak tüm peygamberler, kafirlerin “siz bizim gibi bir 
beşerden başkası değilsiniz" itirazları ile karşılaşmışlar ve onlara 
“biz de sizin gibi bir beşerden başka birşey değiliz. Fakat Allah kulla¬ 
rından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan biz size de¬ 
lil getiremeyiz. Müminler Allah'a tevekkül etsinler." (İbrahim: 11) di¬ 
ye cevap vermişlerdir. 

Bundan sonra Kur an her dönemde, aynı cahilce düşüncelerin, 
bazı kimseleri hidayetten alıkoyduğunu ve dolayısıyla onlara azab 
geldiğini bildiriyor: 

“Böyledir, çünkü peygamberleri açık deliller getirirlerdi, fakat on¬ 
lar: “Bize bir insan mı yol gösterecek” dediler ve yüz çevirdiler. Allah 
da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah Gani dir, Hamid dir” (Tegabun: 
6) 

“insanlar bize yol gösterici olamaz”, şeklinde bir düşünceye daya¬ 
narak yüz çevirdiler ve inkar ettiler.” 

“Zaten kendilerine hidayet geldiği zaman insanları doğru yola gel¬ 
mekten alıkoyan şey, hep, Allah bir insanı mı peygamber gönderdi? 
demeleridir.” (Isra: 94) 

Kuran daha sonraları, “Allah insanların hidayeti için, peygamber 
olarak her zaman insanları gönderir, melekleri değil. Çünkü insan¬ 
lara, ancak insan olan bir peygamber örnek olabilir. Oysa insanoğlu¬ 
na melek veya başka bir varlık örnek olamaz” demiştir. 

“Biz senden önce yalnız kendilerine vahyedilen erkeklerden baş¬ 
kasını peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline so¬ 
run. Biz onlan yemek yemeyen cesetler yapmadık, ölümsüz de de¬ 
ğillerdi.” (Enbiya: 7-8) 

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde yemek yer¬ 
ler, çarşılarda gezerlerdi. Biz sizi birbiriniz için sınama yaptık. Sab¬ 
rediyor musunuz? (bakalım) Rabbin herşeyi görendir.” (Furkan: 
20) 

“Deki: Eğer yeıyüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, el¬ 
bette onlara gökten bir meleği peygamber olarak gönderirdik.” (Isra: 
95) 

12. Bu, Mekkeli müşriklerin içinde oldukları başka bir cehaletti. 
Onlar, “Allah insana hidayet ve vahy göndermez” diyorlardı. Günü¬ 
müzde Rasyonalistlerde (akılcılar), “Allah bu dünyadaki işlere karış¬ 
maz, dünya ile bir ilgisi yoktur, bu insana kalmış bir husustur” diye¬ 
rek aynı şeyleri tekrarlamaktadırlar. 
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16 Dediler ki: "Rabbimiz, gerçekten sizin için gönderilmiş elçiler ol¬ 
duğumuzu bilmektedir." 

17 "Bizim üzerimizde de (sorumluluk ve görev olarak) apaçık bir teb¬ 
liğden başkası yoktur."13 

18 Onlar dediler ki: 'Herhalde biz, sîzlerden dolayı uğursuzluğa14 
uğradık. Eğer (bu söylediklerinize) bir son vermeyecek olursanız, andol- 
sun, sizi taşa tutacağız ve mutlaka bizden yana size acıklı bir azab doku¬ 
nacaktır." 

19 Dediler ki: "Uğursuzluğunuz, sizinle birliktedir.10 Size öğüt veril¬ 
di diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Hayır, siz ölçüyü taşıran bir kavim- 
siniz."16 

20 Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: "Ey kavmim, elçi¬ 

lere uyun" dedi. 
21 "Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet17 bulmuş kimse¬ 

lerdir." 

AÇIKLAMA 

13. Yani, bizim görevimiz Alemlerin Rabbi olan Allah ın mesajını 
sizlere ulaştırmaktır. Sizlere bu mesajı kabul ettirmek bizim elimiz¬ 

de değildir. İster kabul edin, ister reddedin. Ancak reddeddiğiniz 
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takdirde bunun sorumluluğu sîzlere aittir. Biz kendi görevinizi ya¬ 
parak, sizlere Allah'ın mesajını tebliğ ettik. 

14. Bu ifadeyle, “Sizler uğursuzsunuz, sizin yaptıklarınız dolayı¬ 
sıyla tanrılarımız kızdı ve bu yüzden başımıza musibetler, felaketler 
geldi" demek istiyorlar. Aynı sözleri münafıklar ve kafirler Hz. Pey- 
gamber'e (s.a.) söylüyorlardı. 

"Nerede olsanız, sağlam kaleler içinde bulunsanız, yine ölüm sizi 
bulur. Onlara bir iyilik erişirse, "Bu Allah katandandır” derler. Onla¬ 
ra bir kötülük erişirse, "Bu senin yüzündendir" derler. Deki: “Hepsi 
Allah katmdandır.” Bu topluma ne oluyor ki hemen hiç söz anlamı¬ 
yorlar." (Nisa: 78) 

Kuranın birçok yerinde böyle insanlara bu cahilane düşüncenin 
yeri olmadığı, kafirlerin diğer peygamberlere de aynı itirazları öne 
sürdükleri bildirilmiştir. Nitekim Semud kavmi de aynı şeyleri söyle¬ 
miştir. r: 

“Senin ve seninle beraber bulunanların yüzünden uğursu jluğa 
ığradık dediler, uğursuzluğunuz Allah'ın yanındadır. Doğrusu siz 

imtihan olunan bir kavimsiniz.” (Nemi: 47) 
Firavun un kavmi de aynı tavır içindeydi: “Onlara bir iyilik geldiği 

zaman: bu bizim (yüzümüzdendir), derler. Kendilerine bir kötülük 
ulaşırsa Musa ve onunla beraber olanları uğursuz sayarlardı. İyi bi¬ 
lin ki, onların uğursuzlukları Allah katmdandır, fakat çoklan bil¬ 
mezler.” (Araf: 131) 

15. Hiç kimse, bir başka kimse için uğursuz değildir. Uğursuzluk 
insanın kendisindendir. Çünkü herkesin nasibi takdir edilmiştir. 

“Her insanın amellerini kendi boynuna doladık. Kıyamet günün¬ 
de onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitab çıkannz.” (îsra: 
13) 

16. Yani, sizler öğütten kaçıyor ve hidayetten değil, dalâletten hoş¬ 
lanıyorsunuz. Bu sebepten, hak ve bâtıl hakkmdaki düşünceleriniz 
bir delile değil, evham ve hurafelere dayanıyor. 

17. Allah'ın bu salih kulu, elçilerin doğruluğunu bir cümlede özet¬ 
lemiştir. Yani, bir Rasül'un “hak” olması iki şarta dayalıdır. 1) Söz ve 
fiil, 2) (hlas. Sözkonusu şahsın öne sürdüğü deliller şudur: Birincisi, 
“Bu elçiler sizlere makul olan birşeyi tebliğ ediyorlar ve kendilerinde 
de herhangi bir kötülük bulunmamaktadır.” İkincisi ise, “Hiçkimse 
onlara, kendi menfaatleri için tebliğ yapıyorlar diyemez. Dolayısıyla 
bu kimselerin tebliğ ettikleri mesajın reddedilmesi için makul bir de¬ 
lil yoktur. Kur an, bu şahsın sözlerini naklederek, aynı zamanda bir 
Rasûîun “hak” olabilmesi için gereken iki ölçüyü de vaaz etmiştir. 
Şayet bir Rasül'un “hak” olup olmadığını anlamak istiyorsanız bu iki 
ölçüye göre değerlendirme yapmalısınız. Hz. Muhammed'in (s.a) söz 
ve fiilleri onun doğruluk timsali olduğunu gösterirken ve tüm çalış¬ 
malarının ardından, bunlan kendi çıkarları için yaptığına dair kü¬ 
çük bir işaret bile bulunmazken, kim, neye dayanarak Hz. Muham¬ 
med'in (s.a.) tebliğ ettiği mesajı reddedebilir? 
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22 "Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? siz 
O'na döndürüleceksiniz."18 

23 "Ben, O'ndan başka ilahlar edinir miyim ki. Rahman (olan Allah), 
bana bir zarar dileyecek olsa, ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağ¬ 
lar, ne de onlar beni kurtarabilirler."19 

24 "O durumda ise,20 gerçekten ben apaçık bir sapıklık içinde olmuş 
olurum." 

25 "Şüphesiz ben, sizin Rabbinize iman ettim;21 işte beni işitin." 
26 Ona: "Cennete gir"22 denildi. O da: "Keşke benim kavmim de bir 

bilseydi" dedi. 

27 "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığı¬ 
nı."23 

AÇIKLAMA 

18. Bu cümle delil olması ve tebliğin hikmetini açıklaması açısın¬ 
dan iki güzel örnektir. Birinci bölümde; mahlukatın, yaratıcısı olan 
Allah'a itaat ve kulluk etmesinin, akim ve fıtratın gereği olduğunu 
söylemiştir. Şayet bir mantıksızlık varsa o da insanın kendisini hal- 
ketmeyen varlıklara kulluk etmesidir. İkinci bölümde ise o şahıs 
kavmine “Sizler sonunda ölecek ve şimdi kulluktan kaçındığınız ya¬ 
ratanınıza döneceksiniz. O'ndan yüz çevirdiğiniz halde nasıl iyilik 
bekleyebilirsiniz, bir düşünün" diyerek onların meseleyi idrak etme¬ 
lerine çalışıyor. 

19. Yani, ben apaçık bir günah işlersem eğer, Allah'ın indinde beni 
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kurtarabilecek kadar makbul hiçkimse yoktur. Şayet Allah beni ce¬ 
zalandırmayı dilemişse, ona rağmen beni kurtarmaya kimsenin gü¬ 
cü yetmez. 

20. Yani, “Bunların bile bile mabud kabul ettiğim takdirde.” 
21. Bu cümle, tebliğin hikmet inceliklerini taşımaktadır. Bu salih 

kul böyle bir ifade kullanmakla onlara, “Benim iman ettiğim Rab sa¬ 
dece benim değil, sîzlerin de Rabbi dir. Ben O na iman etmekle bir 
yanılgı içine düşmüş olmuyorum, ancak sizler iman etmemekle böy¬ 
le bir yanılgıya düşüyorsunuz" diyerek hatırlatmada bulunuyor. 

22. Yani, şehadetinin hemen ardından, bıı salih kula rennet müj¬ 
desi verilmiştir. Melekler onu karşılamak için dizilmişlerken, ona 
“Firdevs cenneti seni beklemektedir” diye hemen haber vermişlerdir. 
Bu cümlenin yorumu hakkında müfessirler arasında farklı görüşler 
vardır. Katâde, “Allah bu kuluna cenneti hemen nasip etmiştir, ora¬ 
da yaşamakta ve nzıklanmaktadır” derken, Mücahid: “Melekler ona 
sen cennete gireceksin diye müjde vermişlerdir. Yani kıyametten 
sonra, herkes cennete girerken, o da cennete girecektir” şeklinde bir 
yorumda bulunmuştur. 

23. Bu, üstün bir ahlâk örneğidir. Kendisini katleden kimselere 
karşı bu salih insanın içinde hiçbir kin ve kızgınlık olmadığı gibi Al¬ 
lah indinden beddua ve şikâyette bulunarak intikam almayı da dü¬ 
şünmemiştir. Bilakis şimdi de onların iyiliklerini isteyerek, “Keşke 
kavmim de benim sonumdan haberdar olsaydı. Böylelikle küfürle¬ 
rinden vazgeçerek hidayete erseler” demiştir. Yani, “Benim hayatım¬ 
dan değilse bile ölümümden ibret alsınlar”. Bu şerefli insan kendini 
katleden insanların dahi cehenneme girmelerini arzu etmemekte¬ 
dir. Aksine onların hidayete ermelerini ve cennete kavuşmalarını te¬ 
menni ediyor. Bu kimse hakkında Rasûlullah (s.a) şöyle demiştir. 
“Bu şahıs kavmi için hayatı boyunca da, ölümünden sonra da hep 
iyilik istemiştir." 

Bu kıssa, dolaylı olarak Mekkeli müşriklere şu hakikati öğretmek 
için zikredilmiştir: Hz. Muhammed (s.a.) ve arkadaştan tıpkı bu kıs¬ 
sada olduğu gibi gerçekten sîzlerin iyiliğini isterler. Tüm zulmünüze 
rağmen bu insanlar sizlere karşı bir kin ve nefret beslememektedir¬ 
ler. Onların kalbinde sîzlerden intikam almak gibi bir his de yoktur. 
Bunlar yalnızca sîzlerin sapıklığına karşıdırlar ve hidayete ermenizi 
istiyorlar. Bunun dışında herhangi bir maksat gütmüyorlar. 

Sözkonusu ayet, diğer birçok ayetler gibi “Berzah” aleminin varlı¬ 
ğını apaçık ispat etmektedir. Bu ayetten bazı cahillerin sandığı gibi 
ölümden sonra kıyamete kadar durgunluk olmayacağı anlaşılıyor. 

Ancak bu safhada ruh, cismi olmaksızın diridir, konuşur ve işitir, 
hisseder, memnun da olur, kederli de, dünyadakilere ilgi de duyar. 
Şayet böyle olmasaydı sözkonusu mümin cenılet müjdesini duydu¬ 
ğunda, “Keşke kavmim benim hayırlı sonumdan haberdar olsaydı” 
diyebilir miydi? 
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28 Kendisinden sonra ise, kavminin üzerine gökten bir ordu indirme¬ 
dik; indirecek de değildik. 

29 (Ancak onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönüverdi¬ 
ler.24 

30 Yazıklar olsun kullara; ki onlara bir peygamber gelmeyi görsün, 

mutlaka onunla alay ederlerdi. 
31 Görmüyorlar mı, kendilerinden önce nice kuşaklan yıkıma uğrat¬ 

tık? Onlar, bir daha kendilerine dönmemektedirler.20 

32 Ancak onlann26 hepsi, toplanmış olarak huzurumuza getirilmiş¬ 
lerdir. 
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33 Ölü toprak kendileri için bir ayettir,-27 biz onu dirilttik, ondan tane¬ 
ler çıkarttık, böylelikle de onlar ondan yemektedirler. 

34 Biz, onda hurmalıklardan ve üzüm-bağlanndan bahçeler kıldık ve 
içlerinde pınarlar fışkırttık: 

35 Onun ürünlerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri 
için.28 Yine de şükretmiyorlar mı?29 

36 Yerin bitirmekte olduklanndan, kendi nefislerinden ve daha bil¬ 
medikleri30 nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.31 

AÇIKLAMA 

24. Burada ince bir kinaye vardır. Zira onlar kendi kuvvetlerine 
güvenerek gurur ve nefret içinde, güya bu üç elçiye inananları sindi¬ 
receklerini sanıyorlardı. Ancak bunların o gücü, Allah ın azabı geldi¬ 
ğinde bir çırpıda yok olmuştur. 

25. Yani, bunların izleri bile kalmamış ve azab geldiğinde kim nere¬ 
ye düşmüşse orada kalmıştır. Bugün hiçkimse onlar hakkında bir- 
şey bilmez. Çünkü onlann sadece medeniyetleri değil, soyları bile 
yok olmuştur. 

26. Geçen iki ayn bölümde Mekkeli müşrikler, inkarları, hakkı ya¬ 
lanlamaları, ve Rasûlullah'a (s.a.) karşı koymalarından ötürü kötü- 
lenmişlerdi. Şimdi ise sıra Hz. Peygamber (s.a.) ile kafirler arasındaki 
asıl ihtilafa, yani tevhid ve ahiret akidesine gelmiştir. Rasûlullah 
(s.a) tevhid ve ahiret akidesini onlara tebliğ ediyor, onlar da karşı çı¬ 
kıyorlardı. Bu konuda arka arkaya deliller getirmek suretiyle, insan¬ 
lar düşünmeye davet edilmektedir. Peygamber (s.a) sizlere, kâinatın 
herşeyi ilan ettiğine bir bakın diyor. Nitekim önümüzde bulunan 
herşey bu hakikate işaret etmiyor mu?” 

27. Yani, tevhidin hak,' şirkin bâtıl olduğuna bir delil değil mi¬ 
dir? 

28. Bu cümleye “Onlann meyvelerinden ve aynca kendi elleriyle 
yaptıklanndan yesinler” şeklinde de bir anlam verilebilir. Yani, ek¬ 
mek, çorba, reçel, vs. gibi tabii olarak yaratılmış ürünlerden hazırla¬ 
nan gıda maddeleri. 

29. Bu kısa cümlelerle yeıyüzündeki bitkiler dünyası, delil olarak 
öne sürülmüştür, insanlar, gece-gündüz yeryüzündeki ürünleri ye¬ 

dikleri ve yararlandıklan halde, onlan hiç önemsemiyorlar, fakat 
gafletten kurtulup dikkat edecek olurlarsa, o zaman, bu mahsulü 
veren tarlaların, zengin bağ ve bahçelerin, üzerlerinde akan ırmak ve 
derelerin hiçbirinin kendi kendine oluşmadığını anlayacaklardır. 
Tüm bunların ardında, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hikmet ve kud- 
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reti gizlidir. Yeryüzünün hakikati, yapısı ve ne tür elementlerden 
müteşekkil olduğu hakkında düşünün. Yeryüzü kendi kendine bir- 
şey yaratmaya kadir değildir. Bu elementleri ayn ayn da incelerse¬ 

niz, bir terkip halinde de incelerseniz, onların kendi kendilerine can 
verebildiklerini göremezsiniz, öyleyse bu cansız topraktan bunca 
bitkinin meydana gelmesi nasıl mümkün olmaktadır? Araştırdığınız 

takdirde birkaç sebep olduğunu görürsünüz. Şayet bu sebepler var 
olmasaydı hayat da olmazdı. 

1) Yeryüzünün bazı bölgelerinde, toprağın üstündeki satıhta, bit¬ 
kiler için gıda vazifesi gören bazı maddeler vardır. Bitkilerin kökleri¬ 
ni salabilmeleri ve bazı gıdaları alabilmeleri için, bu üst satıh daha 
yumuşaktır. 

2) Yeryüzünde çeşitli durumlarda akan suların içinde bazı mad¬ 
deler vardır. Bu maddeler suyun içinde bulunmakla, bitkilerin gıda 
almalarını sağlarlar. Bitkiler bu suyu kökleri vasıtasıyla yerin altın¬ 

dan alırlar. 
3) Arzın üstündeki hava, dünyayı semavi afetlerden koruduğu gi¬ 

bi, aynca bulut olarak yağmurun yağmasını da sağlar. Bitkilerin 

canlılığını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için gerekli olan bazı gı¬ 
dalar da hava içerisinde bulunmaktadır. 

4) Aynca bitkilerin münasip bir sıcaklık ve mevsimde ortaya çık- 
malan güneş ve yeryüzü arasındaki dengeli ilişki sayesinde olmak¬ 
tadır. 

Bu dört temel unsurun (onlann neden olduğu daha birçok hadise 
vardır) biraraya gelmesiyle bitkilerin yaşaması mümkün olmakta¬ 
dır. Bütün bu şartlar önceden hazırlanarak, ayn tohumlardan ayn 
cinste bitkiler çıkmıştır. İşte toprak, su, hava ve mevsim unsurlan 

münasip bir şekilde biraraya geldiği zaman, bitkiler büyümeye ve ge¬ 
lişmeye başlarlar. Her tohumdan aynı cinste çıkan bitki ve ağaçlar 
soya dayalı ortak özellikler taşırlar. Aynca bu bitki ve ağaçlar birkaç 

değil sayısız çeşitte yaratılmışlardır. Böylece bu sayısız çeşitteki bit¬ 
kiler, insanlar ve hayvanlar için, gda, elbise, ilaç ve daha birçok ihti¬ 
yacı karşılamaktadırlar. 

Bu hayret verici nizam hakkında, inat ve taassuba saplanmamış 
bir insan düşünecek olursa eğer, bütün bu nizamın kendiliğinden 

olmadığına ve bu ihtişamın ardında hikmete dayalı bir plan olduğu¬ 
na, vicdanı hemen şehadet edecektir, öyleki o hikmet sayesinde top¬ 
rak, su, hava ve mevsimler münasip bir dengeye göre biraraya gel¬ 
mişler ve böylece insanların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçları ya¬ 
ratılmıştır. Akıl sahibi hiçbir insan, böylesine muazzam bir nizamın 
sadece bir tesadüf eseri olduğunu düşünemez. Dolayısıyla bunlan 
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birkaç ilahın yaratmadığı ortaya çıkıyor. Toprak, hava, su, güneş, 
bitkiler hayvanlar ve insanlar da olmak üzere hepsinin yaratıcısı ve 
Rabbi tek olan Allah dır. Şayet bunların herbirisinin ayrı ayn Rabbi 
olsaydı bu muazzam nizam, o denli ince ilişkilerle oluşmuş bir sis¬ 
tem haline gelemezdi. Yine milyonlarca yıldız, böylesine bir birlikte¬ 
lik olmadan akıp gidemezdi. 

Tevhid hakkında deliller serdedildikten sonra, “Bunlar şükretmi¬ 
yorlar mı?” diye buyuruluyor. Yani hayatlarını sürdürebilmeleri için 
gereken herşeyln yaraülmış olmasına rağmen, onlar başkalarına 

şükrediyorlar ve bir çöp bile yaratmaya muktedir olamayan şeylere 
secde ve ibadet ederek, nankörlükte bulunuyorlar. 

30. Yani, O her ayıptan münezzehdir. Onda hiçbir zaaf ve eksiklik 

olmadığı gibi ortağı da yoktur. Müşrikler Allah a ortak koştukları 
için bu deliller öne sürülmüştür. Çünkü şirk koşmak - Allah'a sığını¬ 
rız- Allah'da bir zayıflık ve noksanlık var demektir. Güya o ortaklar, 
Allah'ın eksik yönlerini tamamlayacak ve O na yardım edeceklerdir. 
Yine onlar, Allah'ı dünyadaki hükümdarlar gibi zannederek kendisi¬ 
nin vezir ve müşavirlere muhtaç olduğunu ve sevgili veliaht ve yakın¬ 

larının hükümranlığına kanşabileceklerini tasavvur ederler. Böyle¬ 
sine cahilce tasavvurlar olmasaydı, şirk de olmazdı. Bu nedenden 
ötürüdür ki Kuranın çeşitli yerlerinde Allah'ın müşriklerin iftira et¬ 
tikleri tüm ayıp, zaaf ve noksanlıklardan, pak ve münezzeh olduğu 
bildirilmiştir. 

31. Bunlar Tevhid hakkında öne sürülmüş delillerdir. Daha önce 
zikredilmiş olan bazı gerçekler, burada tekrarlanıyor. Çevrenizde 
gece gündüz sürekli gördüğünüz şeyler üzerinde dikkatle düşündü¬ 
ğünüz takdirde bile, tevhid akidesine ulaşabilirsiniz. Erkek ve kadı¬ 

nın birleşmesinden insan meydana geliyor, hayvanların da dişili-er- 
kekli yaratılmasından onların nesli devam ediyor. Bitkiler de aynı 
kanunlara bağlıdırlar. Hatta cansız maddelerde de, farklı unsurlar 

biraraya gelerek, mürekkeb varlıklar oluşuyor. Sözgelimi maddenin 
temel yapısında bulunan pozitif ve negatif elektronların biraraya ge¬ 
lişiyle birlikte elektrik ortaya çıkmaktadır. Nitekim kâinaün yapısın¬ 
da bulunan tüm maddeler pozitif ve negatif olmak üzere bir çiftten 
ibarettir. Yani kâinat o kadar hassas ve dengeli bir şekilde inşa edil¬ 
miştir ki, akıl sahibi hiçbir insan tüm bunların bir tesadüf sonucu 

meydana geldiğini söyleyemez. Aynca bunca sayısız çiftin biraraya 
gelerek oluşturduğu bu muazzam nizam, birkaç yaratıcının eseri 
olamaz. Bu çiftleri biraraya getirmek suretiyle çeşit çeşit mahluku 
yaratmak, Allah'ın birliğinin apaçık bir ispatıdır. 
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37 Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan sıyırıp-yüzeriz, 
hemen onlar artık karanlıkta kalıvermişlerdir.32 

38 Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra33 doğru 
akıp-gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)m takdiridir. 

39 Ay'a gelince, biz onun için de birtakım uğrak yerleri takdir ettik; 
sonunda o, eski bir hurma dalı gibi döndü (döner).34 

40 Ne güneşin aya erişip-yetişmesi gerekir,35 ne de gecenin gündüzün 

önüne geçmesi.36 Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedirler.37 

AÇIKLAMA 

32. İnsanoğlu gece ve gündüzün devam ettiğini, her an görmekte¬ 

dir. Bir kimse, sadece bu hadise üzerinde bile düşünse, bu nizamın 

ardında kudret ve hikmet sahibi birinin olduğunu görecektir. “Gece 

gitmeden gündüz gelmez". Bu kesin bir kanundur ve bu hadisenin, 

diğer mahlukat üzerindeki tesirlerinden, bu nizamın şüphesiz bir 

yaratıcının iradesi dahilinde hareket ettiği anlaşılmaktadır. Yeryü¬ 

zünde insanlar, hayvanlar, bitkiler, hatta su, hava ve diğer maddele¬ 

rin varlığı güneşin yeryüzü ile arasında olan münasib bir mesafe sa¬ 

yesinde mümkün olabiliyor. Yine bazı bölgeler, bazı zaman dilimleri 

içinde güneşin etki alanına girerek, aydınlanırlar. Şayet böyle olma¬ 

saydı oralarda hayatı sürdürmek mümkün olmazdı. Güneş yeryü¬ 

zünden şimdiki durumundan daha az veya çok uzakta olsaydı, ya da 

bir bölgede sürekli gece, diğer bir bölgede sürekli gündüz olsaydı, ya- 
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hu t gece ve gündüzün deveranı çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz, 

kısaca gelişigüzel olsaydı, böyle bir halde hayat mümkün olmazdı, 

öyleki cansız maddelerin biçimsel özellikleri dahi farklı olurdu. Bir 

kimsenin kalp gözü kapalı değilse eğer, bu nizamda Allah'ın varlığını 

açıkça müşahade eder. O Allah ki çeşit çeşit mahluku yarattı. Ve on¬ 

ların hayatını sürdürebilmesi için güneş ile arz arasında uygun bir 

mesafe tayin etti. Tüm bu sarih delillere rağmen, bir insan Allah'ın 

birliğini hâlâ müşahede edemiyor, bu gayet dakik ve ince sistemin 
bir tesadüf eseri olduğunu sanarak herhangi bir delilin olmadığın¬ 

dan sözediyorsa bu kimse akılsızın biridir. 

33. Bu ifade ile “güneşin sonunda nerede istikrar bulacağı" kasto- 

lunuyor. Bu ayetin gerçek anlamı, insanoğlu kâinaü bütünüyle kav- 

rayabildiğinde ortaya çıkacakür. Ancak insanın bilgisi sınırlıdır. Bu¬ 

gün bildiği, yann elde ettiği bilgi vasıtasıyla, onun görüşlerini ve öne 

sürdüğü teorilerini değiştirebilir. Sözgelimi insanlar dün güneşin, 

dünyanın etrafında döndüğüne, bilimin ilerlemesiyle ortaya çıkan 

modem teorilere (güneş sistemi) göre ise, dünyanın, yıldızlar ve geze¬ 

genlerin güneşin etrafında döndüğüne inanıyorlardı. Yani güneş sa¬ 

bittir. Oysa bugünkü düşüncelere göre, sadece güneş değil, tüm yıl¬ 

dız ve gezegenler (ki önceden sabit kabul ediliyorlardı), bir yöne doğ¬ 

ru akıp gitmektedirler. Kısaca daha önce sabit olduğu sanılan geze¬ 

genlerin saniyede 10 veya 100 mil hızla hareket ettiği kabul edilmek¬ 

tedir. Astronomi bilginlerine göre güneş tüm sistemle birlikte sani¬ 

yede 20 km. hızla hareket etmektedir. (Daha fazla bilgi için bkz. Bri- 

tanica Ansiklopedisi, Yıldız ve Güneş mad.) 

34. Yani ayın durumu hergün değişmekte ve birinci gün hilal iken, 

14. gün Bedir haline gelmektedir. Daha sonra tekrar yavaş yavaş 

küçülerek eski şekline dönüşmektedir. Bu hadise milyonlarca yıl¬ 

dan beri, bir değişikliğe uğramadan sürüp gider. Dolayısıyla insa¬ 

noğlu, ayın hangi gün nasıl bir şekil aldığını hesap edebilmektedir. 

Aksi takdirde bunu hesap edebilmek mümkün olmayacaktı. 

35. Bu cümle iki anlama da gelebilir ki, ikisi de doğrudur. Birincisi; 

güneş, ayı kendi yörüngesine çekebilecek kadar güçlü değildir ve 

aym yörüngesine girerek ona çarpabilir. İkincisi, ay için tayin edilen 

vakitte güneş çıkmaz. Yani gece mehtap varken, aniden güneşin or¬ 

taya çıkması mümkün değildir. 

36. Gece ve gündüzün birbirine karışması da sözkonusu değil¬ 

dir. 
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37. “Felek”, kelimesini Araplar yıldızların ekseni için kullanırlar. 

Gökyüzü anlamına da gelir. Burada “Hepsinin ayn felekte yüzdükle¬ 

ri" şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Böylece dört hakikate birden işa¬ 

ret olunmaktadır: 

1) Sadece güneş değil, ay, yıldızlar, gezegenler, Samanyolu v.s. 

hepsi de hareket etmektedirler. 2) Bunlann herbirinin ekseni ayn 

ayndır. 3) Felekler değil, yıldızlar, gezegenler hareket etmektedirler. 

4) Bunlar suda herhangi bir maddenin görünüşü gibi fezada da yüz¬ 
mektedirler. 

Elbette bu ayet ile astronomi bilgisi vermek istenmemektedir. Bu¬ 

rada insanlar sadece düşünmeye davet ediliyorlar Yani sizleryeıyü- 

zünden gökyüzüne değin, nereye bakarsanız bakın, Allah'ın ayetle¬ 

rini görürsünüz ve hiç bir varlığın Allah'ın ortak koştuğuna dair bir 

emare bulamazsınız. İçinde bulunduğumuz güneş sisteminin ne de¬ 

rece büyük olduğu şu hususlardan anlaşılmaktadır: Güneş dünya¬ 

dan 300 kat daha büyüktür. Neptün'ü en uzak gezegen olarak kabul 

edecek olursak, güneş ile arasındaki mesafenin 2793 mil olduğunu 

görürüz. Şayet Plüton'u kabul edersek onun da güneş ile arasındaki 

mesafe 460 mildir. İçinde bulunduğumuz güneş sistemi, bu kâina¬ 

tın bir parçası olduğuna göre, buradan hareketle tüm kâinatın bü¬ 

yüklüğünü tahmin edebilirsiniz. Dünyanın kendisinin bağlı olduğu 

güneş sisteminde 3 milyar gezegen vardır. Yeıyüzüne en yakın geze¬ 

genden dünyamıza, bir ışık 4 senede ulaşır. Bu güneş sistemi anla¬ 

şıldığı kadarıyla, iki milyon sistemden sadece biridir. Bizim güneş 

sistemimize en yakın başka bir sistem arasında o kadar uzak bir me¬ 

safe vardır ki, ondan bizim sistemimize ışık hızıyla bir milyon yılda 

ulaşılabilir. Uzak olanlar ise, bugünün hesaplarına göre yüzmilyon 

yılda ulaşır. Yine bildiklerimizin dışında başka alemler olup olmadı¬ 

ğından emin değiliz. 

Bugüne kadar kâinat hakkındaki bilgiler dünyada bulunan aynı 

maddelerden müteşekkil olmaları ve aynı kanunlara tabi bulunma¬ 

ları sayesinde elde edilmiştir. Şayet böyle olmasaydı, dünyamızdan 

öbür gezegenlerin niteliği hakkında tahminler yürütmek mümkün 

olmayacaktı. Bu, tüm kâinatın yaratıcısının ve sahibinin bir olduğu¬ 

nun ispatıdır. İçinde milyonca yıldan bu yana varlığını devam ettiren 

sayısız yıldızlar ve gezegenler bulunan bir muazzam nizamın ardın¬ 

da bir gücün, kuvvet ve hikmet sahibinin bulunmadığını hiçbir akıl 

sahibi öne süremez. 
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< > 
©oy*?. 

41 Onlann soylannı dolu gemilerde (ana rahimlerinde) taşımamız da 
kendileri için bir ayettir.3® 

42 Ve kendileri için binmekte oldukları bunun benzeri (nice) şeyleri 
yaratmamız da.39 

43 Eğer dilersek onları batınr-boğanz; bu durumda ne onlann imda¬ 
dına yetişen olur, ne de onlar kurtulabilirler. 

44 Ancak bizden bir rahmet olması ve (onları) belirli bir zamana ka¬ 
dar yararlandırmamız başka.40 

45 Onlara: "Önünüzde olandan41 ve arkanızda olandan korkup-sakı- 
nın, belki esirgenirsiniz" denildiğinde, (dinlemeyip küfre saparlar) 

46 Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi görsün, mutlaka 
ondan yüz çeviricidirler.42 
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4 7 Ve onlara: "Size Allah'ın nzık olarak verdiklerinden infak edin" 
denildiği zaman da, o küfre sapanlar iman edenlere dediler ki: "Allah'ın, 
eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi biz mi yedirecek mişiz? Gerçek¬ 
ten siz, apaçık bir şaşkınlık içindesiniz"43 

48 Ve derler ki:44 "Eğer doğru söylüyorsanız40 bu tehdit (etmekte ol¬ 
duğunuz yıkım ve azab) ne zamanmış?" 

49 Onlar, yalnızca tek bir çığlıktan başkasını gözetmezler, onlar bir- 
birleriyle çekişip-dürürken o kendilerini yakalayıverir. 

50 Artık ne bir tavsiyede bulunmağa güç yetirebilirler, ne de aileleri¬ 
ne dönebilirler.46 

AÇIKLAMA 

38. Burada işaret olunan gemi. Hz. Nuh'un gemisidir. “Ve onun 

içinde zürriyetlerini taşıdık” ifadesinde geçen “zürriyet”, Hz. Nuh'un 

(a.s) ashabıdır. Çünkü Nuh tufanında Hz. Nuh'un (a.s) ashabı dışın¬ 

da tüm adem nesli helak olmuştu. Bu yüzden Hz. Nuh'un (a.s) asha¬ 

bı “insan nesli” şeklinde ifade edilmiştir. Nitekim kıyamete değin 

tüm insanlık aynı nesilden gelmektedir. 

39. Burada tarihte ilk gemiyi Hz Nuh'un (a.s) yaptığına işaret var¬ 

dır. Ondan önce insanlar nehirleri ve denizleri aşmanın yolunu bil¬ 

miyorlardı. Cenab-ı Allah bu bilgiyi Hz. Nuh (a.s) vasıtasıyla insa¬ 

noğluna vermiştir. Allah'ın salih kullan gemiye binerek tufandan 

kurtuldukları zamandan bu yana tüm nesiller gemiyle denizlerde 

sefere çıkmaya başlamışlardır. 

44. Daha önceki ayetlerde Tevhid hakkında deliller serdedilmiş ve 

insanoğlunun tabiat üzerindeki tasarruf hakkının Allah'ın bir lütfü 

olduğu belirtilmişti. Tabiat kuvvetleri üzerindeki tasarruf gücü in¬ 

sanın kendi elde ettiği bir güç olmayıp, Allah'ın bağışladığı ilim vası¬ 

tasıyla mümkün olmaktadır. Aksi takdirde insanîann bu büyük 

kuvvetlere hakim olması ve kendi başına bu kuvvetleri kullanma sır¬ 

larını keşfetmesi sözkonusu olamazdı. Yine de insan tabiat kuvvetle¬ 

rine Allah'ın izin verdiği sürece hükmedebilir ve tabiat kuvvetleri de 

bu zaman zarfında insana tabi olurlar. Nitekim bugün insanın hiz¬ 

metinde olan tabiat kuvvetleri Allah'ın dilemesiyle aniden insan ha¬ 

yatını tehdit etmeye başlar ve insan tabiatın karşısında çaresiz kalır. 

Bu gerçeği açıklamak amacıyla gemilerin denizlerde yüzmesi örnek 

olarak veriliyor. Şayet Allah, Hz. Nuh'a (a.s) gemi yapma tekniğini 

öğretmese ve iman edenleri ona bindirerek insanoğlunun yeryüzüne 
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yayılmasını sağlamasaydı, insanlık tufanla birlikte yok olurdu. Al- 

k h gemi yapabilmenin yolunu öğrettiğinden bu yana insanoğlu ne¬ 

hirler ve denizleri aşmayı başarabilmiştir. İnsanlar bu sahada ne 

kadar gelişme gösterseler de sonuçta denizlere hakim oldukları söy¬ 

lenemez. Su, bugün de Allah ın buyruğu altındadır ve Allah dilediği 

anda tüm gemileri içindekileriyle suya gömer. 

41. Yani, sizden önce geçmiş toplumlar. 

42. “Ayet” kelimesi ile Allah’m kitabının ayetleri kastedilmektedir. 
Bu ayetler vasıtasıyla insanlara nasihatta bulunulur. Aynca kâina¬ 

tın ayetleri (insan vücudu, insanlık tarihi) ibret alınmak isteniyorsa 

eğer, insanlar için nasihattırlar. 

43. Bu ifade ile, onların inkarlarından ötürü sadece akıllarının de¬ 

ğil duygularının da kalmadıklarına işaret ediliyor. Onlar, Allah ka¬ 

tında sahih bir anlayışa sahip olmadıkları gibi, insanlara da kötü 

davranıyorlar. Nasihata sırt çevirip içinde bulundukları dalâlet için, 

mazeretler öne sürdükleri yetmiyormuş gibi her iyilikten kaçmak 

için bir bahane buluyorlar. 

44. Tevhid'in dışında kafirlerin inkar etmekte oldukları diğer me¬ 

sele de ahiret düşüncesidir. Ahiret hakkında deliller ileride zikredi¬ 

lecektir. Fakat burada kafirler neyi inkar ettiklerini bilsinler diye 

özellikle kıyamet ve ahiret tablosu çizilmiştir. Sizler inkar ettiniz diye 

kıyamet saati iptal olmaz, o muhakkak gelecek ve sizler o günle kar- 

şılacakmız. 

45. Onların asıl maksatları kıyametin vaktini öğrenmek değildir. 

Şayet onlara bu vakit, “filan gün, filan saat” gelecektir diye bildiril¬ 

seydi bile, onların şüpheleri silinmiyecekti. Onlann maksadı alay et¬ 

mek olduğu için, onlara sadece şöyle bir cevap verilmiştir. “Kıyamet 

muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüpheniz olmasın.” 

46. Yani, kıyamet insanların gözleyebileceği bir şekilde yavaş ya¬ 

vaş gelmeyecektir. Bilakis kıyamet insanların hiç ummadığı bir an¬ 

da gelecek ve kim neredeyse orada kalacaktır. 

İbn Ömer ve Ebu Hureyre, Rasûlullah'dan (s.a.) şöyle bir hadis ri¬ 

vayet etmişlerdir. “İnsanlar yürüyorlarken, pazarlarda alışveriş ya¬ 

parlarken ve meclislerde sohbet ederlerken, aniden Sura üfürüle- 

cek. Bir kimse kumaş satın alıyorsa eğer, kumaşı elinden bırakmaya 

vakti olmadan, hayvanlarına su vermek için yalağa götürmüşse su 

vermeden, sofraya oturduğunda bir lokma almışsa, ağzına götürme¬ 

den kıyamet gelecektir. 
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51 Sûr'a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rable- 
rine doğru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler.47 

52 Demişlerdir ki: "Eyvahlar bize, uykuya-bırakıldığımız yerden bi¬ 
zi kim diriltip-kaldırdı?48 Bu, (öyle oluyor ki) Rahman (olan Allahhn 
va’dettiğidir, (demek ki) gönderilen (peygamber)ler de doğru söyle¬ 

miş."49 
53 O, yalnızca bir tek çığlıktan başkası değildir; artık onların hepsi 

toplanmış olarak huzurumuza getirilmişlerdir. 
54 İşte bugün, hiç kimseye50 (hiç) bir şeyle zulmedilmez ve siz de yap¬ 

makta olduklarınızdan başkasıyla karşılık görmezsiniz. 
55 Gerçek şu ki, bugün cennet halkı, 'sevinç ve mutluluk dolu' bir 

meşguliyet içindedirler.31 

56 Kendileri ve eşleri, gölgeliklerde, tahtlar üzerinde yaslanmışlar¬ 
dır. 

57 Orada taptaze-meyveler onların ve istek duymakta oldukları her 
şey onlanndır. 

58 Çok esirgeyen Rabb'dan onlara bir de sözlü "Selam" (vardır). 
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AÇIKLAMA 

47. “Sur" hakkında açıklama için bkz. Taha an: 78. Birinci Sur ile 

ikinci Sur arasında ne kadar bir süre olacağı hakkında bir bilgiye sa¬ 

hip değiliz. Bu zaman süresi yüzlerce veya binlerce yıl olabilir. Ebu 

Hureyre Rasûlullah'dan (s.a.) şöyle bir hadis rivayet etmiştir. “İsrafil 

Sur a ağzım dayamış ve emir beklemektedir. Sur a üç defa üflene- 

cektir. 1) Nefhet'ul-Feza: Tüm dünya donup kalacaktır. 2) Nefhet'ul- 

Saika: Herşey helak olacaktır. Böylece hiçbir tümsek kalmayacak, 

yeryüzü dümdüz hale gelecek ve Samed olan Allah dan başka herşey 

yok olacaktır. 3) Nefhet'ul-Kıyam'ur Rabb'ul Alemin: Allah “Kalkın" 

diye mahlukatma nida edecektir ve herkes ayağa kalkacaktır ” Bu 

husus Kuranın çeşitli yerlerinde teyid edilmiştir, örneğin bkz. İbra¬ 
him an: 56-57, Taha an: 82-83 

48. Yani, o an idrakten yoksun bir halde uyuduklarını sanacaklar 

ve birden korkunç bir hadiseden ötürü uykudan sıçrar gibi, kaçma¬ 

ya başlayacaklardır. Daha fazla bilgi için bkz. Taha an: 78, İbrahim 

an: 18 

49. Burada bu cevabı kimin verdiği açıklanmamıştır. Biraz vakit 

geçtikten sonra gerçeği anlayarak, kendi kendilerine “Vah halimize. 

Bu, o Rasûl ün bize haber verdiği şeydir. Oysa biz onu yalanlamış¬ 

tık” demeleri mümkündür. Yine imam ehlinin, “Hayır uykudan 

uyanmadınız. Bu ölümden sonraki hayattır" şeklindeki konuşmala¬ 

rına karşılık verilmiş bir cevap olması da mümkündür.. Aynca böyle 

bir cevabı, kıyamet sahneleri veya melekler de vermiş olabilir. 

50. Kıyamet günü Allah Teâlâ, müşriklere, fasıklara ve mücrimlere 

huzuruna getirildiklerinde hitab edecektir. 

51: Bu ifadeden gerçek iman sahiplerinin mahşer meydanında 

bekletilmeyecekleri anlaşılmaktadır. Onlar hesaba hiç çekilmeden 

veya kolay bir yargılamadan sonra cennete sevkedileceklerdir. Çün¬ 

kü onlann sicili temizdir ve bu yüzden mahkeme anında bekletilerek 

eziyete uğratılmayacaklardır. Böylece Allah mahşer meydanında 

sorguya çektiği mücrimlere bu insanları göstererek, “Bu salih insan¬ 

lar ile. “bunlar ahmaktır” diye dünyada alay ediyordunuz. Ancak asıl 

akıl sahibi bunlardır. Çünkü cennete kavuştular, sizler kendinizi 

akıllı sanıyordunuz. Oysa şimdi işlediğiniz suçlardan ötürü hesap 

vermektesiniz” diyecektir. 
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59 "Ey suçlu-günahkârlar, bugün siz bir yana çekilin."32 
60 "Ey Adem oğullan, ben size and vermedim mi ki: -Şeytana kulluk 

etmeyin, çünkü, o, sizin için apaçık bir düşmandır;" 

61 "Bana kulluk edin, doğru olan yol budur."53 
62 Andolsun o, sizden birçok insan-kuşağını saptırmıştı. Yine de ak¬ 

lınızı kullanmıyor muydunuz?54 
63 İşte bu, size vadedilmiş olan cehennemdir. 
64 Küfre sapmalarınıza karşılık olmak üzere bugün oraya girin. 

AÇIKLAMA 

52. Bu ayet iki şekilde de anlaşılabilir. Birincisi mümin ve salih in¬ 

sanlar, kafirlerden ayrılacaklardır. Çünkü dünyada aynı kavme, ka¬ 
bileye veya aileye mensup olmalarından ötürü birlikteydiler. Ancak 
şimdi onlarla bir bağlan kalmayacaktır. İkincisi, parti, grup gibi top¬ 
luluklara mensup olmanın getirdiği ilişkiler kesilerek, herkes yapa¬ 
yalnız sadece yaptıklannın hesabını verecektir. 

53. Allah Teâlâ burada “ibadet" kelimesini, “itaat” anlamında kul¬ 
lanmıştır. Daha önce bu konuda açıklamalar yapmıştık. Bkz. Baka¬ 

ra an: 170, Nisa an: 145, Enam an: 87-107, Tevbe an: 30, İbrahim 
an: 32, Kehf an: 50, Meryem an: 27, Kasas an: 86, Sebe an: 63, Ayrı¬ 

ca imam Razı nin Tefsir-i Kebir adlı eserinden, bu konudaki güzel bir 
açıklamasını aşağıya alıyoruz. 

"Şeytana ibadet etme" ifadesinin anlamı, "Şeytan'a itaat etme" de¬ 

mektir. Yani insan sadece Şeytan a secde etmekten men olunmakla 
kalmıyor, aynı zamanda ona uymaktan ve itaat etmekten de men 
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olunuyor. İşte bu bağlamda İtaat, ibadet anlamı taşır.” Bu ifadelerin 
ardından İmam Razi şöyle bir soru yöneltiyor. “Şayet itaat kelimesi, 
ibadet anlamı da taşıyorsa, “Allah'a, Rasûlüne ve sizden olan emir 
sahiplerine itaat edin” ayeti mucibince, bizler, Rasûl'e (s.a.) ve emir 

sahibi olan kimselere ibadet mi etmiş oluyoruz? İmam Razi bu soru¬ 
yu yine kendisi cevaplıyor. “Bu kimselere Allah'ın emri ile itaat edil¬ 
mektedir. Yani onlara itaat etmekle, aslında Allah'a ibadet etmiş olu¬ 

yoruz. Tıpkı Allah meleklere ‘ Adem'e secde edin” diye emrettiğinde 
de meleklerin Aa< rr'e değild®. Allah'a secde etmiş olmaları gibi. Biz- 
lerin emir sahipionne itaatimiz, onların Allah'ın hududlannı çiğne¬ 
melerine rağmen devam ederse bu itaat “ibadet” anlamına gelir.” İşte 
o zaman ibadet Allah a değil, emir sahiplerine yapılmış olur ki bu da 

şirkin ta kendisidir.” İmam-ı Razi daha sonra şöyle devam ediyor. 
"Size bir şahıs herhangi bir konuda emir verdiğinde, siz o emrin Al¬ 
lah'ın emirlerine uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Şayet 

uygun değilse, bilin ki o şahsın yanında şeytan vardır. Siz bu duru- 
nr* rağmen verilen emre itaat ederseniz, o takdirde şeytana ibadet 
etmiş olursunuz. Yine, nefsiniz sizi herhangi bir şey için tahrik eder¬ 
se, o şeyin İslam'a göre caiz olup olmadığına bakmalısınız. Şay-V caiz 
değilse, nefsin şeytandır veya şeytan nefsinin yanındadır. İşte sen 
bu durumda nefsine uyarsan, şeytana ibadet etmiş olursun.” İmam 
Razi yine sözlerine şöyle devam ediyor: “Şeytan a ibadet etmenin de¬ 
receleri vardır. Şöyle ki, bazen bir insan bir iş yaptığmda, onun tüm 
organları, dili ve hatta kalbi de o işin yapılmasına iştirak eder. Bazı 
zamanlar ise, insanın organlanm kullanarak bir iş yapmış olmasına 
rağmen kalbi ve dili, o işe iştirak etmeyebilir. Nitekim bazı insanlar 
günah işlediklerinde yaptıklarına kalpleri razı olmaz ve dilleri Al- 
lah'dan bağışlanma diler. O, bu şekilde kötü bir iş yaptığını itiraf 
eder. Böylece bu kimse şeytana sadece organlarıyla ibadet etmiş 
olur, bazı insanlar da gayet soğukkanlı olarak günah işlerler ve dille¬ 
riyle de memnuniyetlerini izhar ederler... Bunlar zahirde de, batında 
da şeytanın gerçek kullandır." (Tefsir-i Kebir c. 7 sh. 103-104) 

54. Yani, sizlere akıl verilmediği halde, Rabbinizi unutarak O nun 
düşmanlanna kulluk etmiş olsaydınız, o takdirde belki bir mazeret 
öne sürmek gibi bir şansa sahip olurdunuz. Fakat Allah sizlere akıl 
vermiştir. Nitekim sizler aklınızı kullanmak suretiyle işlerinizi yap¬ 

maktasınız. Aynca Allah sizlere mesaj ulaştırmalan için peygamber¬ 
ler de göndermiştir. Ancak buna rağmen sizler. düşmanınızın tuza¬ 
ğına düşmüş ve o da sizleri kandırmayı başarmışsa, o zaman bu siz- 
lerin gafletidir. Bu yüzden sorumlu olmanızın sonucundan hiçbir 
şekilde kaçamazsınız. 
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65 Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz; (günahtan ve sevaptan 

yana) kazanmakta olduklarını da elleri bize söylemekte, ayakları da şa¬ 

hitlik etmektedir.55 

66 Eğer dilemiş olsaydık, gözlerinin üstüne bastırır-kör ederdik, böy- 

lece yola dökülüp-koşuşurlardı. Fakat nasıl göreceklerdi ki? 

67 Eğer dilemiş olsaydık, oldukları yerde (en görkemli çağlarında) 

onları bir başka kalıba sokardık; böylece ne ileri gitmeye, ne de geri dön¬ 

meye güç yetirebilirlerdi.56 

68 Kime uzun ömür verirsek, yaratılışta onu tersine çeviririz.57 Yine 

de akıllarını kullanmayacaklar mı? 

69 Biz ona (Peygambere) şiir öğretmedik; (bu,) ona yakışmaz da.58 O 

(kendisine indirilen Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık olan bir 

Kur'an'dır. 

AÇIKLAMA 

55. Bu emir. Kıyamet gününde bile suçlarım reddeden, şahitlik ya¬ 

panları yalanlayan ve amel defterlerinin sıhhatini inkâr eden, suçlu 

kimseler hakkında verilecektir. Allah Teâla. “ağızlarınızı kapatın" di¬ 

ye emrettiğinde, onların uzuvları konuşmaya başlayacak, ne yapük- 

lannı tek tek anlatacaklardır. Bu esnada sadece eller ve ayaklar de- 
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ğil, diğer yerlerde ifade edildiği gibi, gözleri, kulakları, dilleri ve ıatta 

derileri bile, nasıl kullanıldıkları hakkında şahitlikte bulunacaklar¬ 

dır. 
“O gün, dilleri, elleri ve ayaklan, yaptıklanna şahitlik edecekler¬ 

dir.-’ (Nur: 24) 

Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Bir ayette Allah'ın onlann 

ağızlannı mühürleyeceği (kapatacağı) ifade edilirken, diğer bir ayet¬ 

te (Nun24) onlann dillerinin şahitlik yapacağı söyleniyor. Bu iki 
ayet, birliktelik içinde nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabı şu şekilde¬ 

dir: Ağızların kapatılması ile onlann kendiliğinden konuşma hakla¬ 

rının ellerinden alınacağı kastolunuyor. Yani, bundan sonra dilleri 

onlann iradeleriyle konuşamayacaktır. Dillerin şahitlik etmesi ise, 

dillerin kendiliğinden; “Bu zalim beni şöyle kullandı, şu küfürleri et¬ 

tirdi, şu fitnelere aracı etti, şurada ve şu şekilde beni, senin kullarına 

karşı konuşturdu" biçiminde konuşmasıdır. 

56. Kıyamet manzarası gözler önüne serildikten sonra şöyle denili¬ 

yor: Sizlere kıyamet oldukça uzak gözükmekte, fakat hiç değilf ; şim¬ 

diden ciddi bir şekilde düşünün ve şöyle bir çevrenize bakın. Sizler 

nesiniz ki dünyada böbürleniyorsunuz? Herşeyiniz Allah’ın elinde¬ 

dir ve sizler O nun karşısında aciz varlıklarsınız. Düşünün bir kere 

gözleriniz sayesinde çevrenizi görebiliyor ve böylelikle işlerinizi yü¬ 

rütebiliyorsunuz. Oysa Allah, bir emri ile sizleri gözlerinizden mah¬ 

rum ederek, karanlıklar içinde bırakabilir. Yine bacaklarınız üzerin¬ 

de koşuyorsunuz. Fakat Allah bir emri ile sizi felç edebilir. Halbuki 

sizler Allah'ın belli bir süre için verdiği bu kuvvetler dolayısıyla ken¬ 

dinizi birşey zannedip, şımarıyorsunuz. Ancak bu kuvvetler eliniz¬ 

den alındığında, kendinizin birşey olmadığını anlarsınız. 

57. İnsanın yaratılışının tersine dönmesi ile, insanın yaşlanması 

kastolunuyor. Kişi yaşlandıkça çocuklaşır, tıpkı çocuklar gibi yürü¬ 

yemez, dolaşamaz. Dolaşmak, kalkmak ve oturmak artık kendisine 

zor gelir ve bir şeye dayanmadan hareket edemediği gibi yemek ye¬ 

mesi, içmesi, başkalarının yardımı sayesinde mümkün olur. Hatta 

insan yaşlanınca elbisesini giyemez ve yatağını ıslatır. Konuşurken 

başkalarını kendisine güldürür. Kısaca dünyaya ilk geldiğinde nasıl 

çaresizse yaşlılığında da aynı çaresizliğine geri döner. 

58. Bu kafirlerin, Hz. Peygamber in (s.a.) tevhid, ahiret, cennet ve 

cehennem hakkmdaki sözlerini şiir sanıp, önemsemeyişlerine veril¬ 

miş bir cevaptır, (bkz. Şuara an: 142) 
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70 (Kur’an,) Diri olanları59 uyarıp-korkutmak vc küfre sapanlan üze¬ 

rine sözün hak olması için (indirilmiştir). 
71 Ellerimizin60 yaptıklarından kendileri için nice hayvanlan yarattı¬ 

ğımızı görmüyorlar mı? Böylece onlar, bunlara malik oluyorlar. 

72 Biz onlara kendileri için boyun eğdirdik; işte bir kısmı binekleri¬ 
dir, bir kısmını(n da etini) yiyorlar. 

73 Onlarda kendileri için daha nice yararlar ve içecekler vardır. Yine 
de şükretmeyecekler mi?61 

74 Yardım görürler umuduyla, onlar Allah'tan başka ilahlar edindi¬ 
ler. 

75 Onlann (o ilahların) kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez; 
oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir.62 

76 Öyleyse onlann sözleri seni hüzne kaptırmasın. Gerçekten biz, on¬ 

ların saklamakta olduklannı da, açığa vurduklannı da biliyoruz.63 

AÇIKLAMA 

59. “Hayy" (diri) kelimesi ile, düşünen ve tefekkür edebilen insan 
kastolunmaktadır. Ancak bu tip bir insan, kendisine makul bir şey 
de söytopee kabul etmeyen Hak ve Bâtıl ı ayıramayan, iyilik tavsiye 
edildiğinde onu dinlemekten ve anlamaktan aciz olan, kendisine 
hiçbir şey tesir etmeyen kimse değildir. 
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60. -El" kelimesi Allah a atfen ve mecazen kullanılmıştır. Neuzubil- 
lah “Allah’ın cismen bir eli vardır ve onu insanlar gibi kullanmakta¬ 
dır” anlamına gelmez.” Bu ifade ile sadece Allah'ın herşeyi yarattığı 

ve hiç bir ortağı olmadığı kastolunmuştur. 

61. Bir nimeti onu verenden başkasma atfetmek nankörlük olaca¬ 
ğı gibi, Allah'dan başka birinden nimet beklemekte, nimeti inkar et¬ 

mektir. Aynca verilen nimeti onu verenin rızası dışında kullanmak 
da nimet-i küfran olur. Bunun için, müşrik, kafir, münafık ve fasık 
insanların, sadece dilleri ile şükretmeleri yeterli değildir. Sözgelimi 
Mekkeli müşrikler, hayvanlan Allah'ın yarattığında kendi ilahlan- 
nm bir katkısı olduğunu da iddia etmiyorlardı. Ancak tüm bunlara 
rağmen, Allah'ın verdiği nimetleri, kendi ilahlanna adıyorlar ve ayn¬ 

ca daha fazla nimet elde edebilmek için o ilahlara yalvarıyorlardı. Ni¬ 
tekim onlar için kurban keserlerken Allah'a sadece dilleriyle şükre¬ 
diyorlardı. Bu yüzden Allah, onlann nimeti inkar ettiklerini ve nan¬ 

kör olduklarını söylemektedir. 

62. Yani, bu sahte ilahlar aciz ve zavallıdırlar. Varolabil meleri için, 
kendilerine tapan kimselere muhtaçtırlar. Şayet o tapan kimseler, 

bu çaresiz zavallılara yardım etmezse, bunlar hiçbir şey yapamazlar. 
Kendilerine tapan kimseler, onlara kulluk ediyorlar, yardımda bulu¬ 
nuyorlar ve propaganda yoluyla halkı onlara inanmaya davet ederek 
kandırıyorlar. Kendi gafletleri sebebiyle bu sahte ilahlar için sava¬ 
şan kimseler olduğu için, bu sahte ilaihlar hükümranlıklarını devam 
ettirebiliyorlar. Şayet bağlıları böyle çalışmasalar, hiçkimse bu za¬ 

vallıların peşinden gitmez. Çünkü bunlar sahte ilahlardır ve ancak 
gerçek ilah Allahdır. O kendi gücüyle tüm kâinata hakimdir. Ve 
O nun ilahlığı başkalarının kendisine inanıp inanmamasına bağlı 

değildir. 

63. Burada muhatab Hz. Peygamber dir: “Açık ve gizli sözler” ifade¬ 
si ile Hz. Peygamber e (s.a) Mekke'nin ileri gelen müşriklerinin atfet¬ 

tikleri yalan ve iftiralar kastedilmektedir. Halbuki onlar Rasûlul- 
lah'a (s.a) iftira ettikleri yalanların asılsız olduğunu biliyorlardı. 

Müşrikler meclislerinde başkalarına karşı, Hz. Peygamber e (s.a) sö¬ 
vebilmek için şair, kahin, sihirbaz, mecnun v.s. gibi lakablar takı¬ 
yorlardı. Fakat hepsinin yalan olduğunu ve Rasülullahin (s.a) dave¬ 
tini engelleyebilmek için, hile maksadıyla böyle davrandıklarım vic¬ 

danlarında bitiyor ve aralarında da açıkça konuşuyorlardı. Bu yüz¬ 
den Allah, elçisine şöyle buyuruyor: “Bu yalan, hile ve iftiradan dola¬ 
yı üzülme. Doğruya, yalan üe kaı-şı koyanlar, bu dünyada da ahirette 

de kaybedecek ve yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.” 
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Tl İnsan, bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmüyor 
mu?64 Şimdi o, apaçık bir düşman kesilmiştir.65 

78 Kendi yaratılışını unutarak66 bize bir örnek verdi;67 dedi ki: "Çürü- 
müş-bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?" 

79 De ki: "Onları, ilk defa yaratıp-inşa eden diriltecek. O, her yarat¬ 
mayı bilir." 

80 Ki O, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır,*68siz de ondan yakıyorsu¬ 
nuz. 

81 Gökleri ve yeri yaratan, onların bir benzerini de yaratmağa kadir 
değil mi? Hiç tartışmasız (öyledir); O, yaratandır, bilendir. 

82 Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri, ona yalnızca: "Ol" demesidir; 
oda hemen oluverir. 

83 Her şeyin melekûtu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Al¬ 
lah) ne yücedir. Ve siz O'na döndürüleceksiniz. 

AÇIKLAMA 

64. Kafirlerin sorusuna, delil ile karşılık veriliyor. Bu hususu 48. 
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ayette nakletmiştik. Onlar. “Kendisiyle tehdit ettiğiniz kıyamet ne 
zaman gelecek?” diye soruyorlardı, ama asıl gayeleri kıyametin vak¬ 
tini öğrenmek değildi. Bilakis ölümden sonra insanın diriltiimesinin 
mümkün olmadığını v : bunun akla aykm düştüğünü kabul ediyor¬ 
lardı. Bu nedenden ötürü sözkonusu soruya ahiret hakkında deliller 
serdedilerek cevap verilmiştir. 

îbn Abbas. Katade ve Said bin Cübeyr'den rivayet edildiğine göre, 
Mekke'nin ileri gelenlerinden bir şahıs çürümüş bir kemik getirerek, 
onu Rasûlullah'm (s.a.) karşısında ufalamış ve havaya savurduktan 
sonra, “Ey Muhammed” demiş. Bu ölüyü kim diriltecek ve bu çürü¬ 
müş kemiklere kim can verecek? Bu soruya cevap olarak, sözkonu¬ 
su ayeti kerime nazil olmuştur. 

65. Yani, insan başlangıçta bir hücreydi. Daha sonra biz onun be¬ 
densel özelliklerini, tıpkı diğer hayvanlar gibi geliştirdik, insanlarda 
hayvanlar gibi yerler, içerler ama onlardan farklı olarak insanlara 
akıl, şuur ve düşünme, hitab etme v.s. yetenekleri verilmiştir. Tüm 
bunlara rağmen insanoğlu yine de yaratıcısına karşı gelmekte, nan¬ 
körlük etmektedir. 

66. Yani, bizi de diğer mahlukat gibi aciz sanmaktadırlar. Bir insan . 
bir ölüyü nasıl diriltemezse, bizim de diriltemeyeceğimizi sanma¬ 
yın. 

67. Yani, insan kendisine cansız bir maddeden, bir hücreden ha¬ 
yat verdiğimizi Unutmakta ve bu hücreden geliştirdiğimiz insanoğlu 
bize karşı gelmektedir. 

68. Bu ayetin diğer bir anlamı da şöyledir: 'Biz bu yeşil ağaçlara, 
kendilerinden ateş elde edebilme özelliği verdik. Böylece siz bu ağaç¬ 
lardan odun keserek ateş elde ediyorsunuz. “Veya”, bu ağaçlar, 
“Marh ve Afar” isimli iki ağaçtır. Onlann yeşil dallarını birbirine sür¬ 
terek ateş elde edersiniz.” şeklinde de anlaşılabilir. Nitekim Araplar 
bu ağaçlardan ateş elde ediyorlardı. Arapların bugün de muhteme¬ 
len kullandıktan bu ağaçlar çakmak vazifesi görüyorlardı. 

YASİN SURESİNİN SONU 



BEŞİNCİ CİLTTE YER ALAN 
SURELER 

37 / Sallat Suresi 
38 / Sad Suresi 

39 / Zümer Suresi 
40 / Mümin Suresi 
41 / Fussilet Suresi 

42 / Şûra Suresi 
43 / Zuhruf Suresi 
44 / Duhan Suresi 
45 / Casiye Suresi 
46 / Ahkaf Suresi 

47 / Muhammed Suresi 
48 / Fetih Suresi 

49 / Hucurat Suresi 
50 / Kâf Suresi 

51 / Zariyat Suresi 
52 / Tur Suresi 
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